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Nigdy byč može jeszcze nie noto- 

waliśmy tak znamiennych głosów pra- 

sy litewskiej w Kownie, jak obecnie, 

kiedy Niemcy udzieliły poparcia skar- 

dze Kłajpedy na forum genewskim. Za 

równo gazety rządowe jak opozycyjne 

zgodnie piszą o konieczności rewizji 

dotychczasowej polityki zagranicznej. 

Ponieważ polityka ta była bardzo je- 

dnostronna, bardzo antypolska i bar- 

dzo proniemiecką, przeto odwrócenie 
jej, że się tak wyrazimy, do góry noga- 

mi, spowodować może nieobliczane 

wprost zmiany na wschodzie Europy. 

— „Lietuvos Aidas'* zamieściło jakiś 

artykuł, w którym wyraźnie zapowiada 

że Litwa odwrócić się może od Nie- 

miec pogodzić z Polską i wspólnym 

frontem wystąpić przeciwko zakusom 

Berlina. Ogólne hasło kolportowane 

dzić w Kownie, to jest: pamiętając o 

Wilnie, nie należy zapominać o Kłaj- 

pedzie. Albo: Wielkie pytanie, kto jest 

większym wrogiem—Polska czy Niem- 

cv? — Tyle prasa litewska. 

Nas oczywiście obchodzi  najbar- 

+ dziej stopień szczerości tych wynu- 

izeń. Ewentualność jedynie taktyczne- 

go posunięcia i z góry nakazanej akcji 

prasowej w kierunku zastraszenia swe 

go dotychczasowego sojusznika — na 

:zuca się samo przez się. Sądzić nale- 

ży, że zdają sobie o tem doskonale 

sprawę w Berlinie. Stosunek , dotych- 

czasowy pomiędzy Litwą i Niemcami 

polegał na obopólnej zależności. Ten 

mimowolny sojusz wpływał ze wspól- 

nych rzekomo interesów, a czyj interes 

w tem porozumieniu był większy — 

*o jeszcze pytanie. — Kiedy przed kil- 

ku laty omawiano bardzo szeroko rze- 
komo interwencję mocarstw  zachod- 

nich na Litwie na rzecz pogodzenia z 

Polską, mówiono dużo o Anglji. Spot- 

kałem się wówczas w Rydze z pew- 

nym dyplomatą łotewskim, który wzru 
szył tylko ramionami: „Łatwiej jest-— 

oświadczył — wpłynąć na państwo 
wielkie o rozległych interesach, niż na 
państwo o tak ograniczonych intere- 
sach globalnych, jakiem jest Litwa. Co 

proszę pana, taka Anglja zrobić może 

Litwie? — Nic zupełnie. Nie wysadzi 
chyba dessantu wojsk w Połądze, zre- 

sztą ryzykowałaby, że przez wojska 

lądowe litewskie zostanie pobita... Prze 

<iwnie, bywa często, że państwo małe 

utrzymać może w szachu wielkie mo- 

carstwo, które posiada bardzo dużo 

większych i drobnych interesów we 

gy szystkich częściach šwiata“. — Za- 

patrywanie takie do pewnego stopnia 

jest słuszne. Te właśnie bardzo rozle- 
gle interesy nie pozwalają wielkiemu 
państwu na taką politykę, na jaką po- 
zwolić sobie może państwo małe. 

W prasie polskiej spotykamy ciągle 
artykuły o wielkiej zależności Litwy 

wobec Sowietów czy wobec Niemiec. 
To Valdemaras, to inny jakiś minister 
przezywany jest „ajentem niemieckim, 
albo sowieckim". Mówi się często, że 

Kowno to pionek w rękach dwóch wro 
gich Polsce sąsiadów. Nie należy prze- 
sadzać, Niektóre fakty wskazywać mo- 

ga na coś djametralnie przeciwnego. W 
toku 1927 doszedł w Kownie do wła- 

dzy rząd, który mimo zmian o charak- 
terze wybitnie personalnym (Voldema- 

1as) pozostaje do dziś dnia nadal. 

Rząd ten doszedł do władzy (jak za- 
znaczył we wszystkich oficjalnych e- 

ynuncjacjąch), pod hasłem walki z nie- 
bezpieczeństwem bolszewickiem, wal- 

* ki z bolszewikami. Ówczaseny minister 
vojny Daukantas rozstrzeliwał dzie 

siątkami szpiegów i ajentów Moskwy, 
wsadzał ich do więzienia i tępił bezli- 

tošnie, I cóż się zmieniło w stosunkach 
litewsko - sowieckich? Nic zupełnie. 
Stosunki te są jak dawniej poprawne i 
bliskie. To samo jest z Niemcami: w 
Kownie doskonale sobie zdają sprawę 

że Berlinowi zależy na sporze polsko - 
litewskim. Tą zależność Nieniiec od Li 
twy ta ostatnia wyzyskuje w Kłajpe- 

dzie. Rząd litewski postępuje tak, jak- 
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by się nie liczył wcale z nastrojami 

Niemiec i robi sobie w Kłajpedzie eo 

się jemu żywnie podoba. 

Lecz oto widzimy, że dochodzi wre- 

szcie do koniliktu. Niemcy zaczynają 

napierać, Litwa grozi sojuszem z Pol- 
'ską przeciwko Niemcom. — „Kto po- 

biedit w nierawnom sporie“?... : 

Ažeby na pytanie to odpowiedzieč 

naležy przedewszystkiem wyjšč Z za- 
łożenia, że konflikt bedzie załagodzony 

w imię interesów tej polityki, którą 0- 

bydwa państwa dotychczas uprawiały. 

lecz kto ustąpi pierwszy? Naszym 

zdaniem Niemcy. Bo co ostatecznie gro 

zi Litwie w razie nowego obrotu rzeczy 

Litwa zrzec sie może w najgorszym wy 

padku Wilna, ałbo się nie zrzekać go 
wcale, a tylko nawiązać normalne i 

przyjazne stosunki z Polską. Ucierpi na 

tem jej dotychczasowy prestige i... nic 

więcej. Nie „utraci* Wilna, z tej pro- 

stej przyczyny, że nie można utracić 

tego, czego się nie posiada. — Inaczej 

jest z Niemcami — grozi im większe 

niebezpieczeństwo: im utrata Prus 

Wschodnich, załamanie kompletne i 0- 

stateczne całej polityki ekspansji na 

wschód, zupełne odcięcie od Sowie- 

1ów, przerwania drogi do Deutsch 

Bałtów, przekreślenie  korytarzowych 

nadziei. Byłoby to dla Niemiec wspa- 

niale groźne widmo z przed 500 laty, 

kiedy w tem miejscu Europy wyrosła 

ogromna, potęga mocarstwowa polsko- 

litewska. Nigdy się im nie opłaci za- 

mieniać Kłajpedy na.... Grunwald. m. 
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Wzdtuž i wszerz Polski 

VICE-MINISTER KS. ŽONGOLLO- 
WICZ W GDYNI. 

GDYNIA. (PAT) — We czwartek 

rano przybył z Warszawy wicenini- 
ster wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego ks. prof. Żongołowicz. — 
vs. wiceministra powitali między in- 
nemi wojewoda pomorski Lamont, ku 
rator okręgu szkolnego pomorskiego 
Szwemin i przedstawiciele władz miej 
scowych. — Po śniadaniu ks. wicemi- 
nister zwiedził zakład SS. Miłosierdzia 
ochronkę, szkołę powszechną, szkołę 

handlu morskiego, poczem odbyła się 

w hotelu Centralnym akademia, na któ 

"ej przemawiał na temat oświaty po- 

zaszkolnej referent oświaty okregu po- 
morskiego Krukowski. : 

Następnie ks. wiceminister w piek- 
nem przemówieniu pokreślił charakter 
ludu, zamieszkującego wybrzeże oraz 
znaczenie morza dla państwa polskie- 
go, przyczem przyrzekł, że specjalnie 

bedzie miał na sercu sprawę szkolni- 
ctwa i budowy nowych szkół na pol- 

skiem wybrzeżu. Po skończonem prze 
mówieniu zebrani wznosili okrzyki na 

cześć ks. wiceministra. a 

Na zakończenie akademji  prezy- 

dent miasta Gdyni złożył ks. wicemini- 

strowi podzickę za przybycie do (idy- 
ni. Po akademii p. wiceminister udał 

<ię do Wejherowa 

ROZWIĄZANIE RADY MIEJSKIEJ W 
RADOMIU. 

RADOM. (PAT) Reskrypiem Mini 
sterstwa Spraw Wewnętrznych rozwią 

zana została z dniem 1 bm. rada mia- 

sta Radomia. Komisarzem rządowym 

został mianowany Wiktor Pietrusie- 

wicz, który niezwłocznie objął urze- 

dowanie. 

ZUCHWAŁY NAPAD NA LISTO- 
NOSZA. 

KATOWICE. (PAT) Z Bytomia dono- 

szą, że wczoraj w południe 2 osobników 

napadło w bramie jedneo z domów na listo 

nosza, majągcego przy sobie większą sumę 

pieniężną. Obaliwszy go na ziemię rabusie 

wyrwali torbę z gotówką. Na wołania na- 

padniętego o pomoc pośpieszyli na ratunek 

przechodnie. Scigani napastnicy dali kilka 

strzałów, raniąc jednego z przechodniów. 
Pomimo to zdołano napastników ująć i od- 

dać w ręce policji. 

ĄNIEODWOEALNIE 
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“ ostatnie 3 dni pobytu 

Luna-Parku 
w Wilnie, Park Bernardyński. 

romadzenie Ligi Narodów 
DALSZY CIĄG DYSKUSJI GOSPODARCZEJ. 

GENEWA.(PAT) Na poc 
pz: wodniczący Titule.cu zawiadon' 

   
   

= tku dzisiejszego posiedzenia Zgromadzenia Ligi 
ż Albanja przystąpiia do klauzul fakultatywne: o 

cbowiązkowem rozjemstwie H=szpanje zaś przyłączyła się do aktu generalnego o poko- 
jcwem regulowariu zataruśw Wybrani dnia 25 września sędziowie i zastępcy sędziów 
Trybtnału Sprawiedliwości Międzyrarodowej w Hadze zawiedomili o przyjęciu wyboru. 
Następnie rozwinęła się luższa dyskusja rad zagadnieniami gospodarczemi, w czasie 
ktor.j bułgarski minister Molow oŚwiadczył, iż w razie dalszego trwania kryzysu go- 
spodarczego Bułgarja znajdzie się w niemożności wypełnienia ciążących na niej zobo- 
wiązań. Dlatego ież Bu'garia ?rzywiązuje wielką wagę do ceł preferencyjnych. Następnie 
przemawiał delegat czechosłowacki (suski, domagając się zerwania z pewnemi staremi 
doxtrynami i zeorjami i zisiosywania w poltyce gospodarczej nowych idei. 

SPRAWA DUMPINGU. 
GENEWA (PAT) (Szwajzasska Agencja Telegraficzna). W dalszym ciągu dy- 

skusri, prowadzonej ns Zgromad?eniu Ligi Narodów nad zagadnieniami gospodarczemi, 

  

- zadrał głos deleget niemiecki „n Rheiubaban podkreślając konieczność rozważenia spra 
«ay cumpingu jedynie w ozólnych ranuich niezdrowych zarządzeń  protek cjonalnyct. 
Rheinbaben zaznaczył, że Niemcy musiały jaż podjąć zarządzenia, mające na celu wzmo- 
żen« wywozu, ażeby mó: uczynić zadość głównym zobowiązaniom reparacyjnym. 

Sprawozdawca de Michaelis (ltalja) domagał się szczerego i lojalnego współdzia- 
łania. Poruszając sprawę nowego podziału złota, który francuski minister handlu wysu- 
nąt w dyskusji jako środek do 7 walczania kryzysu — Michaelis zapytywał, czy nie wa- 
żniejszą jest sprawa nowewo rozdziału krajów o niższej kulturze, których ukryte bo- 
gaciwa mogłyby przynieść wszystkim korzyść. Nakoniec de Michaelis podkreślił konie- 
czncść satytikacj: przez możliwie aajwięxszą ilość państw konwencji handlowej. Delegat 
Australji oświadczył że n'emożliwy jest do przyjęcia dezyderat konierencji warszawskiej 
c» do wprowadzenia ceł S 

KROK NAPRZÓD W SPRAWIE POWSZECHNEGO BEZPIECZEŃSTWA. 

GENEWA. (PAT; — Na dzisiejszen: Zgromadzeniu Ligi Narodów od- 
było s'e uroczyste p vipisanie konwencji w sprawie pomocy finansowej dła 
państwa zagrożonego wojną. Konwencię podpisało natychmiast 28 państw, 
wsróń nich 7rancja i Angli". Nie podpisały konwencji między innenii Niemcy, 
ltalį< i Szwajcarja. Przedsiawiciel Grecji Politis i delegat Finlandji Erich 
podkreślili znaczeni: uroczystego aktu. 

LIGA NARODÓW A PAKT KELLOGA. X 

GENEWA. (*AT» —- Podkotmitet komisji prawniczej, który miał za 
zaianie opracowa ie rezolvcii w sprawie poprawek do statutu Ligi oraz 
sharmonizowanie statutu z paktem Kellega, postanowił przedstawić komisji 
prawniczej wniosek, «twierdzający, iż wobec trudności rozwiązania tego pro- 
blerratu sprawa winna być odroczona do przyszłego roku. Centralny sekre- 
terz Ligi Narodów winien być upoważniony do zebrania poglądów różnych 
rządów na wzmiankowane zagadnienie. W toku dyskusji, która przybierała 
cnwilami bardzo ożywiony ciarakter, poruszano również doniosłe sprawy 
sankcyj w tej formie, iak je przewiduje statut Ligi. a nie pakt Kelloga, oraz 
sprawe rewizji pokojowych traktatów. 

BRIAND OPUŚCIŁ GENEWĘ. 

GENEWA. (P4f) — Briand odjechał w dniu 2 bin. do Paryża. 

Rendez vous Poincare—Thardieu 
SENSACYJNE SPOTKANIE FRANCUSKICH MĘŻÓW STANU. 

PARYŻ. (PAT; — Wielką sensacją w kołach politycznych wywołała 
wiadomość, że b. prezydent 1epubliki Poincare, obecny premjer Thardieu о- 
raz minister wojny Mag.not spotkali się wczoraj w Bar le Duc, gdzie spożyli 
rizem obiad. Spotkan's to nie było wcale przypadkowe. 

Niektóre pisma starają się podkreślić kurtuazję premjera Thardieu 
ksóty po uchwaleniu otun: zaufania dla obecnego rządu ubiegłej niedzieli 
przez race departamertu, ktorej przewodniczył Poincare, — uważał za stoso- 
w'ie dać poważania dla wielkiego meża stanu. Obecność na tym obiedzie mi- 
nistra Maginot pozwala przypuszczać, że podczas obiadu musiały być roz- 
ważane zagadnienia które uasuwa obecna sytuacja międzynarodowa. 

Ks. Stahremberg planuje zamach? 
OSKAPŻENIA WIEDEŃSKIEJ „ARBEITER ZEITUNG". 

WIEDEN. (PAT). Arbor Zcitang** atakując nowomianowanego ministra spraw 
wewnęteznych księcia Stahrei :'berya zarzuca mu, że jest zwolennikiem Hitlera i że pla- 
naje zamach stanu. Wevłuy dvniesienia tego dziennika zwolennicy Heimwehry urządzili 
wczcraj wieczorem owacię Stahrembergowi, który przy tej sposobności wygłosił mowę 
tej treści: „jesteśmy pie wszem „tronuictwem w tem państwie, które doszło do władzy 
w diodze nieparlamenturne. Nie „otrzebujemy do rządów parlamentu, Postaramy się o 
to by położyć kres z-'ha 'łości marksistów. Pokażemy co to znaczy kiedy członek 
Hcimwehry je't mmistrem spraw wewnętrznych. Weszliśmy do rządu bez zobowiązań 
zacbawaliśmy sobie pełną swobodę działania. 

Urodziny prezydenta Hindenburga 
BERLIN. (PAT) —- Prezydent Hindenburg, obchodzący w dniu dzisiej 

szym 33-cią rocznicę swcich urodzin zdala od stolicy w miejscowości Die- 
tramschell, gdzie gości u swoi:h przyjaciół. wyjezdża jutro do Monachjum 
na uroczystości pogrzecowe zmarłego feldmarszałka armji niemieckiej księ- 
cia l.ecpolda bawarskiego. В 
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Montažownia Forda w Niemczech 
BERLIN. (PAT) — W Kolonji odbyta sie w dniu 2 bm. uroczystošė 

położeria kamiema węgielnego pod fabrykę automobili Henryka Forda. W 
v.oczystości tej wziął udział bawiący obecnie w Niemczech sam Ford. 

Wybory w Finlandji 
HELSINGFOR<. (PAT) — Pierwszy dzień wyborów w Finlandji wy- 

kaz: znaczne powiększenie się liczby głosujących w porównaniu do poprze- 
dich wyborów W kelsingforsi» głosewało 47 proc. uprawnionych do głoso 
walsa wobec 26 proc. głosów oddanych przy ubiegłych wyborach. Dzień 
wczorajszy minął spokojnie. 

  

Generał Jezuitów u Ojca Świętego 
RZYM. (PAT) —— Ojciec Święty przyjął na specjalnej audjencji Gene- 

ra.a Jezuitów, O. Włodz:mierza Ledóchowskiego oraz 37 prokuratorów pro- 
Aiecy' OO. Jezuitów, okejmujących cały świat. W wygłoszonem przemówie- 
riu Papież podkreślał wybitną rcl3 jaką Jezuici odegrywają w świecie chrze- 
šv ijafiskim. 

Ks. Prymas Hlond jedzie do Londynu 
LONDYN. (PAT) Dnia 3. 10 przybędzie do Londynu ksiądz prymas 

Kior d celem dokonania uroczystości poświęcenia nowego kościoła polskiego, 
kióre nastąpi w niedzicię dnia 12 bm. Ks. prymas zamieszka w pałacu arcy- 
biskupim jako gość kardynała Bourne. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 

IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 

LIDA — nl. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy Ino OPAD 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — ZY. Polskiej Macierzy Szkolrej. 
SŁONIM — Księga! D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

K. Malinowskiego. 

K. Smarzyński, 

   
    

   

na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tezstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
Т gr. W numera świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej, 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

Na froncie wyborczym HITLEROWCY i ICH 
23 PROGRAM T ‚ 

LISTA PAŃSTWOWA CENTROLEWU Narodowo - socjalistyczna partja robot- 
WARSZAWA. 2. 10. (tel. wł. Sło- L Hitlera L rż: 1919, kiedy 

wa”). Dziś obradowała komisja polity t? grupa sześciu ludzi założyła w Mona- 
czna Centrolewu. Ustalono ostatecznie um „Partię robotników niemieckich”. ю Ь „Adolf Hitler powrėcit z wielkiej wojny, . 
listę państwową „bloku związku 0- a iego retoryka znalazła echo w Bawarji. W 
brony prawa i wolności ludu". jak sły r. 1920 miał już 2000 zwolenników, w 1921 
chać w najbliższych dniach lista ta ma E UN AA RZE a 3 > + 3 В > artei". Ludowe być złożona generalnemu komisarzowi [udendorffa podzielali skrajne poglądy aa 
wyborczemu. semickie S jego zdanie o 

czystości rasy. Połączenie tych dwóch par 
PEŁNOMOCNICTWA, SWAETER I у doprowadziło do nieudanego marszu na 

NOWA SKARGA. Łerlin, zakończonego w Monachium  uwię- 

Pełnomocnictwa dła obrońców ©- 
zieniem Hittlera. Pomimo to partja rozwija 

twa dl ` się i w wyborach w maju 1924 padło 2 
sadzonych w więzieniu brzeskiem b. mulj. głosów na listę „narodowo - sicjali- 
vosłów o które tak hałasowała prasa je A diu AA ide ks a > а. т & A | uż u 
opozycyjna już nadeszły i zostały do- mu 1924 roku liczba wyborców spadła do 
1ęczone adresatom. W „związku z tan- 90U tys, W maju 1928 roku kiedy to przyjęto 
tastycznemi pogłoskami o „głodówce* oiicjalnie obecną nazwę, osiągnięto 800 ty- 
„„wilgoci i chłodzie* prokurator Micha- diz wytótzych Po wólł Ea >: z = ь S : ybitny: cow partji 
lowski, który ma nadzór nad śledst iest po Hitlerze dr. Gobbels, dziennikarz. 
wem, poinformował prasę, że informa Daiszemi filarami są: Greger Strasser, che- 
cie te nie odpowiadają prawdzie. Pro mik, hrabia Reventlow, emerytowany przed 
kvrator Michałowski zaznaczył rów- RJ Ua a LA e- SĄ A SWR rerał Ritter von Epp, przywódca korpusów 
iseż, że osadzeni więzniowie muszą ochotniczych w burzliwych czasach 190 r. 
być nadal izolowani 1 dlatego prośby Lista narodowych socjalistów, mających 
uiektórych obrońców o widzenie się ze zasiadać w przyszłym Reichstagu składa się 
swymi klientami zostały załatwione od przeważnie z byłych oficerów, dziennikarzy, 

ownić prawników i drobnomieszczaństwa. Robotni- 
MIOM . «ow jest zaledwie kilku, jedyną praktyczną 

probą rządów hitlerowskich była działalność Poseł Witos cieszy sie dobrym а- 

petytem, wszyscy więzniowie oprócz ministra Fricka w Turyngji, ktory ze wzglę 
b. pos. Bačmagi, 

pos Witosa zarząd więzienia kupił mu 
pieniędzy 
swaeter. 

WARSZAWA. 2. 10. (tel. wł. Sło- 
wa'*). Obrońcy b. posłów złożyli 

cierpiącego na prze- 
puklinę, czują się dobrze. Na żądanie 

du na rasową czystość, wytoczył wojnę jaz- 
zowi i murzyńskiej muzyce wogóle, a 
starał się do modlitwy szkolnej wprowadzić 

2 Z lasło hitlerowskie: „Niemcy, zbudžcie sią““, 
zostawionych w depozycie Podp'orą partji są t.zw. oddziały sztur- 

iiowe. Zorganizowane wojskowo, mają pię- 
cii głównych dowódców i najwyższe do- 
wództwo z kwaterą w Monachjum. Dowódz 

W wa są wszystkie w rękach byłych oficerów. 
dniu dzisiejszym skargę do Sądu Okrę Między wysokiemi szarżami są tacy, których 
gowego przeciwko osadzeniu b. 
słów w więzieniu wojskowem. 

ARESZTOWANIE SEKRETARZA RE- 
DAKCJI ABC. 

Do- razwiska znane są z procesów o mordy po- 
htyczne. 

Nie wiadomo jeszcze dokładnie czego 
właściwie, oprócz skrajnego nacjonalizmu, 
Gomagają się „Nazi*. Pewne jest, że chcą 
władzy. W programie Hitlera znajduje się 

WARSZAWA. 2. 10. (tel. wł. „Słowa'”) 2% tez, a mianowicie: „żądamy połączenia 
W dniu dzisiejszym aresztowany został se- wszystkich Niemców w wielkiem państwie 
kretarz redakcji dziennika ABC p., Sommer niemieckiem; — żądamy równouprawnienia 
który przez czas dłuższy był redaktorem od- dla Niemiec i zniesienia wszystkich trakta- 
powiedzialnym pisma i został skazany na 3 tów pokojowych ; żądamy ziemi  (kolonij) 
nuiesiące więzienia za artykulik zniesławia- dla wyżywienia ludności i dla osiedlenia nad 
jący głównego komendanta policji. Wobec lczbowej ludności; tylko rodacy mogą być 
tego, że wyrok ten uprawomocnił się, p. cpywatelami... żyd nie może być rodakieni 
Sommer został aresztowany dla odsiedzenia -- publiczne urzędy mają być w rekach 
katy. 

NIEPRAWDZIWE POGŁOSKI O 
STRAJKU NA ŚLĄSKU. 

obywateli; żądamy zniesienia dochodów №- 
clrwiarskich, zupełnej konfiskaty zysków wo 
jennych, nacjonalizacji trustów, udziału w. 
zyskach wielkich przedsiębiorstw — umiasto 

; ku demonstracyjnego oraz notatkami „Ro- 

wienia wielkich magazynów i wydzierża- 
wienia ich drobnym kupcom”. 

Dla uspokojenia niektórych zwolenników 
Hitlera, właścicieli ziemskich, dodana jest 
uwaga: „partja uznaje własność prywataą, 
a sekwestr ma objąć żydowskię spółki u- 
prawiające spekulację ziemią”. 

poseł Adamowicz uważając za obrazę 
dia siebie postawienie go po p. Kar- 
nickiej. 

Wśród PPS CKW która w łonie 
Centrolewu Wileńskiego jest najwięcej 
zwartą grupą idą również tarcia co do 
pierwszej kandydatury „murowanej”. 

Pretensje ma b. pos . Pławski, któ 

WARSZAWA. (PAT). — W związku z 
odezwą NPR PPS i Ch. - D., wzywającą 
robotników śląskich do trzydniowego straj- 

botnikami* i „Gazety Warszawskiej” o rze- 
komym strajku na Górnym Śląsku i wpły- 
waniu czynników administracji, aby w po- 
niedziałek, wtorek i środę przyszłego tygod- 
via zarządzone były świętówki, Polska Agen 
sja Telegraficzna upoważniona jest do ka- 
tegorycznego stwierdzenia, że wiadomości o 
jakimkolwiek strajku absolutnie nie odpowia 
dają rzeczywistości. W hutnictwie wszystkie 

yki pracowały normalnie. To samo do- 
y górnictwa, które obecnie pracuje prze 

cięinie 5 i pół dnia w tygodniu, przyczen: 
kopalnie były czynne. 

WSPÓLNY FRONT ENDECKO - CHA- 
WECKI NA ZIEMIACH WSCHODNICH 1y już od roku 1922 piastował mandat 

Wbrew zapowiedziom zarządu głó poselski z Wilna i uważa siebie za e- 
wnego Ch. - Decji i Stronnictwa Na- tatowego posła Wileńskiego. 1 
rodowego že wystąpią w czasie nad- | Aspiracje ma również b. „poseł Stą 

chodzących wyborów z odrębnemi li- Ż9wski, znany Wilnu ze swoich wystą 
stami na terenie lidzkim nastąpiło po- Pień na terenie Rady Miejskiej (niży- 
rozumienie wyborcze pomiedzy delega "ier), a który żądanie swoje tłoma- 
tami obu stronnictw na wzór bloku CZY tem, że ponieważ kandydując od 
katolicko - narodowego podczas wy- roku 1928 3-krotnie wydał wiele pie- 
borów w roku 1928. Analogiczne per- Niedzy na wybory, czego nie zdołał po- 
traktacje toczą się pomiędzy miejsco- wetować będąc 2 miesiące zaledwie 
wemi przywódcami endecji i chadecji posłem, dlatego też teraz chce mieć 
w sprawie wspólnego wystąpienia w »ftirowane'* miejsce, by z djet posel- 
okręgach święciańskim, nowogródz- Skich pokryć poniesione na wybory 
kim i wileńskim. koszta, a trzecie miejsce, jakie jest mu 

Na czele wspólnego komitetu wyr- Pioponowane w Święcianach po Sza- 

borczego w Lidzie stanał ks. Moroz z реш 1 Paszkowskim uważa za niezbyt 

Różanki. Pertaraktacje w sprawie po- pewne i odstępuje p. Pławskiemu. 
rozumienia w okręgu wileńskim i świę _ W Lidzie 2 pierwsze miejsca przy 
ciańskim nie zostały dotychczas u- padną Stronnictwu Chłopskiemu b. po- 
wieńczone skutkiem wobec targów o Słom Dubrownikowi i Makarczukowi, 
miejsca na listach. Endecy proponują trzecie przedstawicielowi PPS CKW, 
podobno Ch-decji drugie miejsca w 7a które wysuwane są kandydatury wi 
Wilnie i Święcianach podczas gdy Cha *eprezydenta Czyża, ławnika  Żejmo, 
decja uważa iż jest to zamało. : radnego Bartnickiego. 

ч 2 Lansowaną była również kandy- 
„ZGODNA* WSPÓŁPRACA WILEŃ- datura radnego Kurana, lecz wobec 

SKIEGO CENTROLEWU. „nieblagonadiožnosti“ 'tegoż u władz 
Główny Zarząd Centrolewu w War partyjnych odpadła. 

szawie ustalił, iż przy wyborach do Przeciwko kandydaturze Stążow- 
Sejmu w Wilnie pierwsze miejsce przy 

   

  

   

skiego wypowiadają się w bezwzględ- 
padnie w udziale Wyzwoleniu, drugie ay sposób kolejarze, zapowiadając 

sojkot listy Centrolewu, w razie umie- 
szczenia Stążowskieg: 

‚ Zarząd Związku Kolejarzy którego 
Stażowski był prezesem, uchwalił te- 
muż votum nieufności tak że Stążow- 
ski nie jest już prezesem Związku. 

Do Senatu wysuwane są kandyda- 
tury Kalinowskiego z Wyzwolenia, Ja- 
cebiniego i dr. Dobrzańskiego z PPS 
LKW. 

Tarciami wśród wileńskiej PPS zaj 
mowała się Rada Naczelna PPS CKW 
która obradowała w ubiegła niedziele 
w Warszawie. 

Czy aby potem zapanuje zgoda 
wśród handlujących mandatami bar- 
dzo wątpliwe. 

PPS CKW, trzecie Stronnictwu Chłop 
skiemu i w związku z tem są wyvsuwa- 
ne kandydatury p. Karnickiej z Wyzwo 
lenia, b. posła Fławskiego z PPS, CKW 
oraz b. posła Adamowicza, ze Stron- 

mictwa Chłopskiego. i 
Ani miejscowa PPS CKW nie jest 

zadowolona takim postawieniem 
sprawy, żądajac dla siebie pierwszego 
miejsca na co już Wyzwolenie się zga 
dza, ani Stronnictwo Chłopskie, żąda 
jąc przynajmniej drugiego miejsca i u- 

nięcia z listy p. Karnickiej, która nie 
inając zaufania u włościan może za- 
szkodzić liście. 

Szczególnie wrogo przeciw p. Kar 
nickiej wystepuje kolejny kandydat b. 
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ECHA KRAJOWE Protest stronnictw ukraińskich przeciwko 
  

Wędrówki po mojej niegdyś okolicy 
(Z WrCIECZKI W STRONY NOWOGRÓDKA). 

II. 

Przyznać muszę, że jedna rzecz nieste- 
tv zafrapowała mię niemile, to mała rola, 
którą w tworzącem się obecnie życiu wsi 
odegrywują dwory ziemiańskie, przed woj 
ną promieniujące kulturą polską, wysokim 
wpływem duchowym, etycznym oraz pra- 
cą społeczną. 

Dziś, czy to dzięki ciężkim warunkom 
ekonomicznym, czy stawianym  trudnoš- 
ciom, spora część naszego; społeczeństwa 
zamknęła się w kole własnych spraw i kon- 
taktu z życiem społecznem wsi, oraz no- 
wemi jej instytucjami nie utrzymuje prawie 

Jakże _ byłoby jednak pożądane 
bliższe zetknięcie się z nauczycielami wiej- 
skich szkół naprzykład? — Może przekona- 
łyby bardziej skrajne elementa, že osta- 
tecznie „wilk nietaki straszny, jak go ma- 
lują'. A ziemiaństwo nasze z ludem ze- 
spolone tylu wiekową tradycją, pracą 
wspólną i dawnemi silnemi nań wpływanii, 
mogłoby oddziałać na bieg naszego  szkoł- 
nictwa. 

Pamiętamy wszyscy jak wielką rolę ode- 
grało przy tworzeniu szkół polskich w 
epoce „wołności* pod zaborem rosyjskim 
i jak świetnie szły one w Tow. Oświaty 
i Macierzy pod jego kierunkiem, jak pro- 
mieniowały etycznie i naukowo.  Ziemiań- 
stwo nasze nie szczędziło ofiar wówczas 
i z prawdziwem poświęceniem, a często 
i narażeniem siebie, pracowało dla spraw 
społecznych. Zdało chlubny egzamin.  Dła- 
czego teraz, taki brak kontaktu między dwo 
reni, a nowymi pracownikami  Odrodzonej 
Polski? 

Oczywiście niema reguły bez wyjątku. 
Panna Marja Rvmszanka z Hurnowszczy- 
zny nie szczędzi pracy osobistej, ani 
kosztów dla szkolnictwa wiejskiego i sku- 
pia w swoim starym dworze nauczyciel- 
stwo okoliczne, udzielając mu rady, 
niocy, nieraz opieki i zjednywując 
najbardziej niechętnych. 

Wśród ogólnej mniej więcej bierności i 
apatji promieniują rzeczywiście energji i 
pracą społeczną Janowicze, pp. Olgierdow- 
stwa jJeleńskich, oboje właściciele dają 
piękny przykiad szeroko pojętych obowiąz- 
ków obywatelskich. 

Dwór ten skupia w sobie nietylko okoli- 
czne nauczycielstwo, ale wszystkich pra- 
cowników wiejskich instytucyj społecznych 
z któremi właściciel znajduje zawsze i 
czas i siły, nawet z pominięciem osobi- 
srych interesów, na zgodną współpracę i 

nawet 

skuteczną pomoc. Niespożytej energji i 
ruchliwości bierze szeroki udział w życiu 
-swego powiatu i zapoczątkowaniu każdego 
pożytecznego dzieła. 

Kwestja serwitutów reguluje się bar- 
dze pomyślnie w powiecie  Nieświe skim, 
dzięki energji komisarza rządowego p. Ku- 
czyńskiego, któremu również zawdzięczać 

należy szybki postęp  komasacji. 
Raziło mie jedno. Oto słyszałam 

agronomów objazdowych  odzywających 
się do włościan rozmawiających w języ- 
ku białoruskim... najczystszą ruszczyzną! A 
na uczynioną w tym względzie uwagę, od- 
powiedzieli „że przecież lud ten nie jest 
polski" lub wreszcie „że w Polsce jak kto 
chce" 

Czy nasze instytucje nie powinny starun- 
niej dobierać swoich pracowników, — ор!а- 
canych polskiemi pieniędzmi! 

Nieśwież posiada dwa  seminarja 
uczycieli ludowych, jedni 
szczące się w zamku 
wiłła, 

    
nieraz 

na- 
rządowe mie- 

sięcia A. Radzi- 
drugie prywatne żeńskie Sióstr Be- 

się wraz z inter- 
natem dla uczenic w murach klasztoru i 
dające swym wychowanicom troskliwą 
opiekę i dobry kierunek. 

Staraniem Macierzy Szkolnej założono 
również bursę dla niezamożnych uczni 
jrzy tutejszem gimnazjum. 

Szkół polskich powszechnych jest w 
powiecie Nieświe skim 2,80, białoruskich 2 
i jedno gimnazjum białoruskie w Klecku. 
W powiecie Baranowickim szkół polskich 
150, białoruskich 3. Szkoły rozwijaja się 
bardzo dobrze i nietylko na dzieciach, ale 
i na starszych znać już silne polskie wpły- 
wy. 

Co do białoruskich, których większość 
znajduje się przeważnie w stronach  Pole- 
sra, prowadzą one podobno  suchotniczy 
zywot. — Powstałe pod wpływem płatnych 

РО 

     

   

agitatorów, wwvwołują przeważnie rozcza- 
rowanie wśród ludności i opowiadali mi 

ele, że były nieraz wypadki, iż 
ść w pół roku po otwarciu szkoły bia- 

łoruskiej przychodziła prosić, by im. napi- 
sać podanie, o zamknięcie takowej, twier- 
dząc, że ich oszukano i że nie wiedzieli co 
podpisują. — Prośb tych jednak dotąd nie- 
uwzględniono. 

Dlaczego? 
Wogóle odniosłam wrażenie, że cały 

ruch białoruski jset sztucznie rozbudzany i 
podtrzymywany. Chłop miejscowy chciałby 
się kształcić po polsku, lub po rosyjsku, 
uznając wyższość obu tych kultur i korzyści, 
które mu ta nauka da, a jest srodze obu- 
rzony i uważa się za pokrzywdzonego, gdy 
miu każą uczyć się po „prostu* 

„Dumajuć, szto my niahodnyje uczyć 
sia pa pańsku, chaciać kab astaliś na wieki 
wiakou w prastacie“. Mówili mi niektórzy 
szczerze obrażeni.. 

Przed wojną chłopowi białoruskiemu na 
myśl nie przychodziło, że ci co wyznają 
wiarę katolicką i mówią po polsku, są 
czemś narodowościowo odrębnem: „Pan* w 
ich znaczeniu ziemianin, jedyny wówczas 
polski element, mówi po polsku, „bo jest 
Van“ i ci co mówią po polsku, to są ci, ca 
pod „pany padabraliś" bynajmniej zaś nie 
irni narodowością. 

Pamiętam, że kiedyś, na  wieczornem 
posiedzeniu w czeladnej natrafiłam na oży- 
wioną dyskusję na temat. czy Car rosyjski 
to jest „Pan“ czy też „mużyk*? — I po 
długich sprzeczkach ustałono, że chyba „mu- 
žyk“, bo do cerkwi chodzić i pa rusku ha- 
worić*. Gdyśniy sprowadzili robotników 
sezonowych z Kongresówki, miejscowa lud- 
ność jednogłośnie orzekła, że to „Pany pry- 
jechali na rabotu, bo pa polsku haworać i 
do kościoła chodziać*. I w tem przekona- 
niu pozostali do końca pobytu sezonowców. 

ż lud tak nieuświadomiony narodowo, 
anowił karty najwdzięczniejszej do za- 

nia polskiemi literami? — A poszedł na 
pastwę krótkowzrocznych teoretyków, lub 
demagogicznych agitatorów, własną korzyść 
mających przedewszystkiem na celu. 

Że jednak pokolenie wychowane w 
szkołach białoruskich, nieraz pod wpływem 
tlementów wywrotowych, inaczej się be- 
dzie zapatrywać, to kwestji nie ulega i jeśli 
tsk dalej pójdzie, za lat 20 możemy mieć 
drugą kwestje litewską. 

Oj, czy nie czas w stosunku do naszych 
Ziem Wschodnich pozbyć się  teoretyczno- 
partyjnych recept, a zrozumieć istotną psy- 
chologję i potrzeby naszego ludu? Czy nie 
będzie potem zapóźno? 

Polska zawsze zbyt była tolerancyjną, 
wadą tą grzeszy i teraz. W szkołach wiej 
skich np. jest pewien procent nauczycieli 
Jkraińców, wiadomo jak  usposobionych 
dc wszystkiego co polskie, a że lud nasz 
do niedawna był białą kartą, narodowo c 
kiem nieuświadomioną (ja tutejszy brzmia- 
ła zawsze odpowiedź, lub conajwyżej „ja 
xatolik albo ja ruski“) można i dziś na 
tej karcie wypisać, jakie chcac uświadomie- 
nia narodowościowe. Czyż trzeba zatem do- 
dawać, jaką szkodę szkolnictwu polskiemu 

ządzić fanatyczni Ukraińcy, ! 
fatalny wpłvw mieć moga daw- 

ni „nastawnicy* rosyjscy, wychowani w 
stołypinowskich polakožerczych seminarjach 
ctycznie nieraz stojący więcej, niż nisko, a 
cbecnie po zdaniu egzaminu dość powierz- 
chownego z języka polskiego,  piastujący 
trząd nauczycieli w niższych oddziałach 
szkół polskich, a nawet czesto i samodziel- 
nych kierowników we wsiach o ludności 
prawosławnej. Popi zaczynają mieć wpływ 
ia szkolnictwo, a niezadowoleni z odebra- 
ive im ziemi cerkiewnej, nie czują się ni- 
czem uzależnieni od rządu polskiego. Naj- 
bardziej odpowiadający potrzebom szkolni- 
ctwa elementarnego byłby element rekru- 
tujący się z miejscowej ludności katolickiej. 
jako zwykle szczerze ideowy, kochający 
kraj własny i znający i rozumicjacy lud, z 
htórego pochodzi. Niestety jest ich zaledwie 
3— 5 proc., większość bowiem ma oferty 
do innych dzielnic, Kongresówki, lub Mało- 
polski, a nam przysyłają może w celach uni- 
fikacyjnych przeważnie Galicjan. Jest ich 
około 80 proc. i przeważnie traktują swój 
pobyt u nas jako chwilowe wygnanie, do 
czego życie w pierwotnych warunkach na- 
szych wsi tardzo się przyczynia. 

Bezwatpienia, są między nimi, jednostki 

    

   

      

   

  

  

   

  

akcji pacyfikacyjn ej w Małopolsce 
WARSZAWA. z. 10. (tel. wł. „Słowa**). Dzisiejsza prasa lwowska do- 

nosi, że Undo, Ukranska Secjalno - radykalna partja oraz ukraińscy socja! 
demokraci ogłosili protest przeciwko akcji pacyfikacyjnej 
Wschodniej. 

w Małopolsce 

W protescie tvr: padpisani twierdzą, że ukraińskie społeczeństwo zor- 
ganizowane w partiach rolitycznych, s towarzyszeniach kulturalnych i gospo 
curczych nie może norosić wspólnej odpowiedzialności za czyny dokonane 
czy to przez tajne Orennizacį> konspira cvjne czy też przez pojedyńcze osobv 
k.óre nie podlega,ą ani uie nogą podłegać kontroli politycznej. 

Odezwa kończy się wezwaniem 
chowarie równowaci ducha. 

Ks. metropolita Szen 
WARSZAWA. 2. 19. (PAT) W d 

złożył wizytę min. beckowi w Prezydj 

Szeptycki przybvł du Warszawy aby n 

do społeczeństwa ukraińskiego o za- 

tycki w Warszawie 
niu dzisiejszym Metropolita Szeptycki 

um Rady Ministrów. Ks. Metropolita 

a audjencjach u najwyższych czynni- 

ków przedstawić swoj jsunkt widzenia na sytuacje w Małopolsce Wschodniej. 

Jak słychać ks. Metrapolita Szeptycki ma zamiar ogłosić list pasterski 
de wiernych, puotępiający akcję sabotażową. 

Ćwiczenia kawalerji w okregu lwowskim 
WARSZAWA. 2. 10 (tel. wł. „Skowa*). Ze Lwowa donoszą: dowódca 

CK Lwów generał Popowicz zarządził kilkunastodniowe ćwiczenia oddzia- 
łów kawaleryjskich na terenie całego okregu. Wobec tego szwadrony ka- 
waleryjskie rozpoczęły świczenia w 
Wschodniej. 

całyn: szeregu powiatów Małopolski 

Trzeci dzień ra idu awionetek 
NOWOGRODEK,. (PAT) — Wieczorem 1 bm. o godzinie 20 wskutek defektu mo- 

tcru, awionetka pilotow:wa przez pilota Kcasickiego, zmnszona była do lądowania w 
połu, w odległości pół tałon et-a od Wołkowyska. Samolot lądując zranił konia. Obsługa 
awicnetki nie doznała żadt ych otrażeń. 

NOWOGRODEK. (PA.) -- Jak się dowiadujemy, zaginiona awionetka nr. 14 pi-“ 
lotowana przez ptr. sowziczyka, uległa katastrofie między Juraciszkami i Iwjem w pow. 
liazk'm, na drodze z Moocec:na. Awionetka ma połamane skrzydła i jest niezdolna do 
d ls ego lotu. Piłot i pasaże doznali lekkich obrażeń. 

LWÓW. (PAT). — W dniu 2 bm. przybyli na lotnisko w Skniłowie 
uczestnicy iotu awionetek 10okola Polski, Pierwszy o godzinie 10 min. 

od Lwowem 
6 wylądował 

aparat inż. Grzeszczyka Nostępnie kolejno lądowali: por. Żwirko, kpt. lżycki, kpt. Gied 
gewd, Sido, inż. Krasi'ki, Soltykowski, Rogalski, Stefaniuk, por. Skrzypiński, Tondis, 
in: Drzewiecki, por $zczejaniak. statai o godzinie 17 min. 34 wylądował por. Lewo- 
ni wski. 3 bm o godzinie ł rano start do dalszego lotu. Porucznikowi Lewoniewskiemu 
uuało się w dniu 2 В1 
skiej. Nadrobi! on w ini 

   

       

  

szczerze ideowe i bardzo obowiązkowe, ale 
podczas mego sześcioletniego pobytu w Ma- 
łopolsce przekonałam się, że tam wyjazd na 
Kresy Wschodnie, uważany jest przez nau- 
czycielstwo za jakąś karę. Opowiadały mi 
osoby wiarogodne i blisko tych spraw stoją- 
ce, 12 zdarza sie, że inspektor jednostce, 
która ma na sumieniu jakieś wykroczenia 
moralne, łub fachowe — proponuje — albo 
podanie się do dymisji, albo... wyjazd na 
nasze Kresy. — A w każdym razie rzecz 
pewna, że wysyła się do nas element już 
dobrze przebrany. Czyż przy takiem trakto- 
waniu naszego kraju możemy być pewni 
elementu napływowego? 

W epoce przedwojeńnej, brałam czyn- 
ny udział w tajnem szkolnictwie ludowem. 
Znam dobrze te sprawy i wiem, jak wdzięcz 
nym materjałem w umiejętnych rękach, jest 
nasz lud białoruski i ile z niego wykrzesać 
niożna. Dlatego bolą mię mocno wszelkie 
eksperymenty teoretyczno-partyjne, a wy- 
korywane na ślepo, jakim lud nasz ulegać 
musi. 

Są one stosowane jako recepta tcore- 
tyczne, często oparte na zupełnej nieznajo- 
mości operowanego objektu i w rezultacie 
opóźniają tylko jego zespolenie z Macierzą. 

Lud nasz kresowy wychowsły całkiem 
cdrębne warunki życiowe i wyjatkowe pra- 

nadrobić stcacony czas na przymusowy pobyt w Białej Podla- 
tym prawie dwa etapy, lecąc z -Motodeczna do Lwowa. 

© do kompletu przygotowującego 

| do 1-szej klasy szkoły średniej 
z uwzględnieniem języka francu- 

skiego.Zgłoszenia do Adm.„Słowa* 
dla W. M. 

wa, któremu 150 lat był rządzony przez 

najeżdźców. Trzeba toe rozumieć i do pracy 
nad nim, brać się wżywszy w te odmienne 
całkiem, jak już zaznaczyłam warunki, zna- 
jąc i rozumiejąc dość skomplikowaną choć 
pierwotną psychologję miejscowego chłopa, 
a wtedy zdumieni będziemy szybkim postę- 

pem naszej pracy i stokrotnemi owocami, 
które ona wyda. 

    

Na tej garści uwag, które mi się po kil- 
koletniej nieobecności nasuwają pod pióro, 
zakańczam pobieżny rzut oka na mój ro- 
dzinny kraj. Zaznaczając, że wrażenia z tak 
krótkiego objazdu zebrane, może nie sa 
jeszcze całkiem dokładne. — Bezwątpienia, 
sa braki, i duże braki, zawiele jeszcze prób 
poomacku zainicjowanych ale zrobiono 
już bardzo dużo i daje się zauważyć życzli- 
wą rękę w kierownictwie naszym krajem, 
zamiast macoszego traktowania z przedma- 
jowych wvpadków. 

Miejmy zatem nadzieję, że gdy wszy- 
sty staną do wspólnej, zjednoczonej pracy, 
usunąwszy antagonizmy i partyjne kwaski, 
stanieniy się siłą, która będzie promieniować 
nawet twierdzącym jeszcze niezbyt dawno, 
że Ziemie Wschodnie są Polsce niepotrzeb- 
ne! Wanda Kotwicka 

XXV. Pierwiastek naukowy w sztuce Odro 
dzenia, dążenie do jaknajwierniejszego cd- 
twarzania stylu staro - rzymskiego, kopjo- 

"wanie wreszcie poszczególnych motywów z 
zabytków rzymskich, wszystkie te czynniki, 
krępujące swobodną twórczość artysty, do- 
prowadziły wkrótce do dwóch  jednoczes- 
nych, lecz sprzecznych konsekwencyj: z je- 
duej strony architektura coraz bardziej sie 
teoryzowała, zastygając w sztywniejącym 
konwencjonaliźmie przepisów i wzorów, uję 
tych w pewne kodeksy w traktatach Vignoli, 

Serlia i Palladia, — z drugicj strony nato- 
miast indywidualności silniejsze i oryginal- 

miaisze odrzucały wszelkie krępujące je pra 

widła i dały przez to początek sztuce baro- 

ru. Jednocześnie więc vo roku 1550 poja- 
wiają się w samym Rzymie pierwsze eksp 

rymenty „rewolucyjne““ Michała Anioła i 

jcgo naśladowców, tworzące zalążek nowc- 

go stylu barokowego, w ogniskach zaś pro- 
wincjonalnych przez całą drugą połowę XVI 

wieku trwa silna tradycja renesansu, zpo- 
polaryzowana przez wspomniane przed chwi 

a dzieła teoretyczne, i daje trzecią faze: 
renesans późny lub przekwitający. 

Odmiana ta istnieje również w samym 

Rzymie, gdzie nie odrazu i nie wszyscy ar- 

tysci poddali się wpływowi Michała Anioła, 

ale najsilniej występuje w miastach prowin- 

cjenalnych, z których każde posiada włas- 
nych wybitnych artystów, nadaja pewną od- 

rębność lokalną swym dziełom, We Fioren- 

cji Ammanati i Vasari, w Genui Galeazzo 
flessi i Rocco lLurago, w Wenecji Andrea 
Valladio i Scamozzi, w Weronie Michele San 

nicheli, i wielu, wielu innych tworzą w tym 

okresie dzieła, nie mające nic wspólnego z 

barokiem. Powaga i spokój, tak charaktery- 

styczne dla renesansu, uwydatniają się tem 

silriej w gmachach późno - renesansowych, 

że wynikały one w znacznym stopniu ze 
skrępowania fantazji balastem naukowym, 
przepisami i regułami, a przytem odpowiada- 
iy najzupełniej duchowi czasu, wzmożeniu 

się autorytetowi umysłowej i woli jednostek. 

Vroste o spokojnych płaszczyznach bryły bu 

dynków, mocne podkreślenie linij pozio- 

ntych potężnemi grzymsami i całemi belko- 

waniami, proporcje kolumn. belkowań i łu- 

ków stosowane jednolicie według | ustalo- 

nych recept, plany bundynków komponowa 
ne symetrycznie do głównej osi układu, wszy 

stko to było wynikiem licznych rozważań te 

oretycznych i krępowało swobodną  twór- 

czość. Jedynem bodaj polem, względnie wol- 

„em, była strona dekoracyjna gmachów, to 

  

     

        

  

  

icż w móżnym renesansie wzrasta znaczniż 

ctkoracyjność fasad, bogactwo ich ornamen 

tacji plastycznej i barwnej; Ściany pałaców 

kościołów ozdabiane są kolumnadzmi, czę 

sto ażurowemi, gwoli tem większemu efek 

tow: dekoracyjnemu, iak to widzimy na 

frzedstawionym na ilustracji przykładzie: 

raiacu Bevilana w Weronie (arch. Sanmi- 

cheli). Obfitość ornamentow rzeźbiarskich 

niocno jednak podporządkowanych płaszczy 

znom i linjom budowy, jest również typo- 
wa dla tego okresu. prof. ]. Kłos. 

rs r a PLA S SA al 

21 Loterja Klas. Państwowa 
V-TA KLASA, 20-ty DZIEŃ CIAGNIENIA 

Przed przerwą 
5.000 zł. wygrał nr.: 103321 
Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 46393 179840 
Po 2.000 wygrały n-ry; 58700 77651 

103738 
Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 10812 64665 

  

65963 73777 80866 119571 146375 153339 
159632 205514 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 4331 10092 
11175 24553 41403 48013 42200 94556 109004 
115253 115275 134562 141714 152099 160863 
»71363 188820 194248 200864 203052 

Po 500 zł wygrały n-ry: 988 1877 2246 
2044 3509 6358 6335 10041 15710 20781 

*134 25918 26058 27144 29576 38508 34578 
1109 41151 46564 49000 49077 49882 54370 
226 59196 59922 61733 61785 63861 66001 
33 60843 73653 75581 75634 76793 77637 

&2752 89680 94266 97712 101027 105156 
17899 108611 110748 112877 124084 126939 

140103 144125 144695 147224 155881 159155 

Po przerwie. 
20.000 wygrał nr. 141610 
10.000 wygrał nr.: 40225 
5.000 wygrał nr.: 70599 
Po 3.006 zł. wygrały n-rv: 17727 143864 

180285 
2.000 zł. wygrał nr.: 106335 

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 15382 18576 
41833 92701 131929 139001 156055 160495 
180850 182866 205723 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 1132 11500 
20994 21007 40524 42986 56400 58426 
62117 67681 60030 76692 91207 97924 
128339 162618 173068 184826 197581 199448 
207840 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 4831 5330 
6142 7373 10659 13322 14641 16548 19985 
21518 24407 24852 29584 35952 37266 40521 
11540 43383 46260 47548 49134 51163 53501 

140 60665 61372 61860 62121 69594 71939 
970 74246 74729 79142 79522 80024 92512 

©7312 97845 103941 104589 105950 112554 
116813 121590 121616 121958 127636 130190 

WARSZAWA. (PAT) — W 21-szym dniu 
cągnienia 5 klasy 21 Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsze wygrane pad- 
ły na numery następujące: — 15 tys. — 

   

   

  

   

122.119 142198, 10 tys. — 3922 49613 165711 
190148 5 tys. zł. — 119354, 127142. 

  

  

  

Wszyscy uprawnieni biorą udział w wyborach do Sejmu i Senatu... 
Sprawdzajcie w obwodowych Komisjach Wyborczych, czy Wy i Wasi znajomi jesteście wpisani na listę wyborców. 

Kto nie jest wpisany na listę wyborców, powinien reklamować w Obwodowych Komisjach Wyborczych lub w 

Komitetach Wyborczych Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem...     

  

Na Kortach 
Jeszcze za czasów, gdy wielki kul- 

turtriger polskiego tenisu, Kowalew- 
ski, rozgrywał gemy, sety i mecze na 
ketonowych kortach Warszawy i Cie- 
chocinka, na wileńskich tenisistów 
patrzano przez face 4 main mamusi i 
cioci z górnego terasu Klubu  Szla- 
cneckiego. To był pierwszy kort w 
Wilnie i pamięta czasy, gdy młode 
panienki i grzeczni kawalerowie rzu- 
cali do siebie piłeczkami. Złote czasy, 
ale nie dla tenisu. Kupowało się za 
16, 6 czy nawet 3 ruble staromodną 

_ rakiete o mocne owalnym kształcie 

      

i grało jak Bóg dał, a dziś grać nie 
wolno. Coby powiedziano wówczas 
o takiej panience, która wali vorhand- 
drive, od którego trzeszczy siatka 
druciana, albo przy smashu zadziera 
noge powyżej głowy! Ho, ho, po- 
wiedzianoby dużo brzydkich i cierp- 
kich słówek, przy zamkniętych w 
domu okie nicach. Wtedy to i balet- 
nicom takie hokus -' pokus nie zawsze: 
wybaczano. Ale na wszystko jest le- 
karstwo jedyne: bieg czasu, a z bie- 
giem czasu, pestęp. Postep zaś spor- 
tu w ostatnich latach przybrał roz- 
miary olbrzyma. — Oczywiście w 

Wileńskich 
szarym końcu, tak i ze sportem, a z 
tenisem szczególnie. 

„Biały sport' nazywa się tak od 
ubrania w jakim grać wypada, a czę- 
sto brak tego atłasu i czasu. Mów- 
my otwarcie — brak pieniędzy to 
największa bolączka naszych  tenisi- 
stów, a bez tego niepodobna sprowa- 
dzić dobrego trenera, niepodobna 
jeżdzić na zagraniczne, czy chociaż- 
by krajowe turnieje, potykać się z 
lepszemi rakietami, z tem, 
się chciało i należało, nie mówiąc już o 
zimowym korcie. Co tu gadać, kiedy 
iakieta kosztuje sto złotych. Ale gra- 
myl... Gramy przedewszystkiem na 
AZS-sie w Bernardynce, gramy na 
wszystkich czterech kortach Parku 
Żeligowskiego, na Pióromoncie, jesz- 
cze gdzieniebądź, jedynie tylko wy- 
służony beton Klubu Szlacheckiego 
drugi oto już rok leży pusty i zapom 
niany. 

AZS to śmietanka, arystokracja 
wileńskiego tenisu. Żeby dostąpić ho- 
noru stępania po tamteiszym żwirze, 
nie można być patałachem co trzyma 
1akietę, jak łopatę w reku. — Któż 
tam gra? Ižby nazbyt daleko nie 

Wilnie, jak to w Wilnie: zawsze nasiegać pamięcia, pierwszą strunę w 

4 

z kim by. 

tym zespole. trzymał przez kilka lat z 
rzędu Achmatowicz. Niezwalczony 
był w Wilnie. Walił na łeb. Wyjechał 
i ponoć bawi w Londynie. jeszcze w 
1oku ubiegłym o mistrzostwo Wilna 
«walczono zajadle. Sylwetki białych 
zawodników? — Profesor Weyssen- 
hoff —. wycyzelowana klasa gry. Na- 
vczył tylu w Wilnie, bo sam , tenis 
opanował od a do z, od drive'u do 
overhandu, od treningu do obmyślo- 
rej taktyki w setach. To była gra 
skończona, gra obliczona na pokaz 
bardziej, niż subjektywny postęp. Kla 
syczna i basta. Gdzież jest teraz? 
tzemu nie gra?.... Kort wileński wołać 
też powinien wielkim głosem:: oddaj- 
cie nam Urbanowicza, oddajcie bra- 
ci Pimonowvch! Czemu ustąpili — ' 
Kto jak Urbanowicz zadziwiał ga- 
piów z Bernardynki szalonym vorhand 
drivem. Zabójcza to była piłka. Ca- 
ły temperament i siłę fizyczną wkła- 
da) w grę. Przy siatce słabszy, dłu- 
gie piłki wysyłał jak z procy. Ga- 
wędzono coś, że ponoć pobił w Pozna 
niu jednego z najlepszych polskich gra 
czy Warmińskiego. Prawda to li, czy 
legenda, nie wiemy dokładnie, ale 
samby niewątpliwie został lepszy z 
najlepszych, gdyby szerszy trochę 
toryzont, większe możliwości spotka- 
ma i treningu.—Bieda, panie, w kraju. 
nic nie poradzisz z naszem Wilenkiem! 

Ze starszych graczy wiernie z ra- 
kietą w ręku pozostał jeszcze Mo- 
rzecki. Ale —- przepraszam to już nie 
19. Pan Mokrzecki czuje się niezdrów, 
Na ostatnim Turnieju Targów Północ- 
nych nie był zupełnie w formie. A 

kiedyś przecie jak zły wilk. czyhał 
na białe owieczki. Jego gra przy siat- 
ce była znakomita. Nie darował żad- 

nej, Ha, taki drop-shop — piłka 
ucięta. jednem 'zgieciem  przegubiu 
takiego, jako żywo, nikt w Wilnie nie 
miał Smash z lewej czy prawej, 
ścięte pod nogi. — Cóż kiedy dziś 
zdrowie nie zezwala mu na odpowied- 
nią ruchliwość, meczy się prędko. 

Pierwsze miejsce zajał p. Gra- 
bowiecki. Zadziwiające, jakie ten 
człowiek robi postępy w stosunkowo 
krótkim czasie. Prawda, że siły ma 
za dwóch, ale zato jest niski. Biega 
prędko, choć ma krótkie nogi. Ależ 
jak machnie, a dobrze wyceluje, to 
jakbyś w pysk dostał! Piorun nie 

piłka, tyleś ją widział, co było zboż- 
nego zamiaru odbicia. Uderzenie z 
prawej groźne, a smash przy siatce 
wogóle nie do wzięcia, awjonetką ja 
chyba doganiać. Wprawdzie z lewej 
prawie zawsze wzięta  hopem, ale 
tak rakietę na sercu złożywszy, kto 
u nas w Wilnie ma naprawdę do- 
bry. prawdziwy  backhand-drive? 

Hę? Może Wenk, Może Dowbor, mo- 
że Kewes, może tylu innych, albo z 
tych co się dopiero uczą? 

Drugie miejsce to p. Jankowski. W 
trzech słowach: pierwszorzędne wa- 
runki, śliczna postawa, piękny vor- 
kand, ładne uderzenie z lewej, ser- 
wis.... jak z najlepszej porcelany. — 
P. Wencławowicz warunki ma niez- 
gorsze, gra silnie ale trochę nerwowo. 
Słychać czasem fałszywy akord strun 
bo w pośpiechu nie zawsze bierze 
centrycznie, nie zawsze środkiem ra- 
kiety, a bywa też tak, że miast ściąć: 
uderzy piłkę drzewcem i do kortu 
przybije. Czas uleczy te usterki, a 
wówczas — zobaczymy. 

Z paniami jest gorzej. Co która 
kupi rakietę to później tylko raty spła- 
ca i tyle tego. Pobiega raz, drugi na 
korcie, machnie rączką, a często i 
z obrączką i z frontu tenisowego rej- 
teruje. Nie wszystkie, nie wszystkie 
oczywiście. Oto p. Hohendlingerów- 
na. Widać ją codziennie na AZS-sie 
jak pracuje, jak wali i wali z pełnego 
ramienia, według, wszelkich prawi- 
ceł gry z kozła, doskonale ustawiona, 
pracując całem ciałem, wali równe 
vorhand-drive'y, piłki silne choć 
łatwe do odbicia, bo spokojne i rów- 
re. Trenuje co się zowie. — „Ba, 

że ma tyle czasu”... — mówią nie- 
którzy. Trudno — cierpliwością i 

pracą ludzie się bogacą. A pani by 
chciała, żeby odrazu na poczekaniu 
zostać „Boską 7игаппа“?.... 

Weźmy chociażby p. Dowborową, 
drugie miejsce po p. Hohendlingerów 
nie. No... cožby tu o p. Dowboro- 
wej bowiedzieć? — Upiększa kort, jak | 
na nim stoi, ale gra też dobrze. Tro- 
cię tylko: podrywa za szybko piłkę z 
prawej, przez co nadaje jej łot w! 
Szy i niepewny. Pozatem to ramię... 
te ładue ramię, niepotrzebnie się w 
łokciu często załamuje i wbrew wszeł- 
kiej logice anatomji ludzkiej—twier- 
dzić musimy. że właśnie w tym  ra- 
mieniu tkwi... pięta — oczywiście 
Acnillesowa — gry p. Dowborowej. 

P. Siedziukiewiczówna,  Kwisiele-, 
wiczówna, p. Krużanka — to mniej ‹ 
lub więcej rozkwitłe talenty naszego 
tenisu wileńskiego, który ceraz bar- 
dziej się rozwija, coraz Szersze obej- 
muje korty, coraz więcej posiada 
zwolenników. Trudno orzec nam, co 
jutro przyniesie i na firmamencie przy- 
szłego sezonu, jakie zablysną gwiaz- | 
dy. Cztery korty Parku Żeligowskie 

go, zapchane są formalnie dzień po 
dniu, że się tam żadnej wolnej go- 
dziny domacać nie można. I do- 

   

'brze jest, że tak jest — bo tenis to 
najpiękniejszy niewątpliwie sport. Naj 
szlachetniejszy ze szlachetnych. 

walkower



WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 
%TOQO URZĘDUJE W KOMISJI OBWO- 

DOWEJ NR. 20. 
W dniu wczorajszym zgłosiło sie do nas, 

«o Redakcji kilka osób prosząc o poruszenie 
uastępującej sprawy. 

Na drzwiach Komisji Obwodowej nr. 20 
przy ul. Królewskiej nr. 9 wywieszone jest 
zawiadomienie o tem, że godziny urzedo- 
wania Komisji wyznaczone zostały od @. 
10 — 22. й 

Wczoraj właśnie interpelujące nas 0s0- 
ty, oraz szereg innych cczekiwały napróżno 
na przybycie osoby urzędującei. Do godz 
11 m. 30 Komisja była nieczynna. 

Jakaś xobiecina krzątająca się około lo- 
kalu Komisji oświadczyła oczekującym, ża 
csobą, oczekiwaną przez przybyłych wybor- 
feoW, przybyłych aby sprawdzić spisy jcst 
r. Bitowt. e 5 

Możeby przewodniczący komisji p. T 
Młodkowski zechciał wejrzeć w tą sprawę. 

MAŁE ZAINTERESOWANIE SPISAMI 
WYBORCÓW. 

10 bm. upływa ostateczny termin w któ 
tyńim spisy wyborców muszą być wyk!łada- 
ue do przejrzenia, a ll-go: ostateczny ter- 
mmn wnosze nia reklamacyj do obwodowej 
komisji wyborczej przeciwko pominięcia w 
srisie lub wpisania nieuprawnionego. 

- 

Jak się dowiadujemy dotychczas tylko w 
niektórych obwodowych komisjach wybor- 
czych zgłaszali się zainteresowani dla spra- 
wdzenia list wyborców. 

Zgłoszona ilość reklamacyj jest najlep- 
szym dowodem, że na razie przynajmniej 
zainteresowanie wyborców jest minimalne. 

ROSJANIE NIEZBYT INTERESUJĄ 
SIĘ WYBORAMI. 

Onegdaj miał się odbyć w Wilnie zjazd 
delegatów prowincjonalnych Rosviskiego Ko 
raitetu Narodowego w celit omówienia sora 
wy zbliżających się wyborów i ewentualne- 
go ułożenia listy rosyjskiej. 

Na zjazd przybyłc zaledwie kilka osób 
wobec czego pełnoriocnik centralnego kom. 
rosyjskiego p. Buturlin nie mógł otworzyć 
zebrania i odłożył je do najbliższej niedzieli 

Jak wynika ze słów przybyłych delegatów 
większość Rosjan wcale nie interesuje się 
sprawą błoku rosyjskiego, uważając, że nie- 
nia on szans powodzenia. 

Mimo to Ros. Komitet Narodowy dzia- 
żąc w myśl derektyw z góry akcję wybor- 

czę wszczyna i to prawie że wyłącznie na 
prowincji. 

Nie wykluczone jest że Rosjanie dojdą 
do porozumienia z narodowcami  białoru- 
skiemi w celu utworzenia wspólnego bloku. 

  

Sprawa wnuka Adama Mickiewicza 
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Wczoraj nad runen: spadł w Wilnie pierwszy śnieg, spowodowany przedwczesne- 

m «nłodami. 

Śnieg rychło stajał ni: pozostawiając żadnych śladów. 
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ADAM DANECKI 
Inżynier Chemik, Profesor gimnazjalny, członek Zarządu Koła 

Wil. Fow. Naucz. Szk. Średn. i Wyższ., 

zmarł nagle w dniu 1 października 1930 r. 

O eksportacji zwłok z domu żałoby przy ul. Sosnowej Ne 9, o nabo- 

żeństwie żałobnem oraz o dniu pogrzebu nastąpi osobne ogłoszenie. 

Zarząd Koła Wil. Tow. Naucz. Szk. Śred. i Wyższ. 
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ADAM DANECKI 
inżynier Chemik, Profesor instytutu Nauk Handlowo- 

` Gospodarczych w Wiinie 
po krótkich cierpieniach, zmarł dnia 1-go października 1930 r., 

przeżywszy lat 39. 
W zmarłym traci Instytut poważną siłę nauczycielską. 

O dniu i godzinie nabożeństwa, eksportacji, pogrzebu będzie osobne 
zawiadomienie. 

INSTYTUT NAUK A AN - GOSPODARCZYCH 
LN 

KRONIKA W SĄDZIE NAJWYŽSZYM Ry 

р Sąd Najwyższy 26 listopada rb. roz sprawy polubowuie spetzty na niczem,    
wążać będzie skargę kasacyjną proku- dr. Ludwik Gorecki wytoczył powódz PIĄTEK Mysłowic w zamiarze wyjazdu zagranicę, ADAM DANECKI 
ratotji jeneralnej od wyroku sądu ape- two przeciw skarbowi państwa i. w ń : gdvė tamiw Žadhym wypadku Tekfutowani : Эн уе | у 2 NS P P 3 Dziš W. sloūca 0 godz. 5 m. 38 э będa. Zainteresowani wyjazdem do Fran- inżynier Chemik, Profesor Państwowego Gimnazjum lecyjnego w Wilnie w sprawie dr. Lu- 

) dwika Goreckiego. przeciwka skarbo- 
wi państwa o część majątku Dusienię- 
ia, pozostała w ręku skarbu państwa 
po parcelacji tegoż majątku pomiędzy 
osadników wojskowych. 

Antoni Gorecki, dziad powoda, wal 
czył w legjonie Dąbrowskiego, był 
adjutantem ks. Józefa Ponittowskiego 
i uczestnikiem pochodu Napoleona na 
Moskwe w 1812 r. a po nocy listopa- 
dowej przyłączył się do ruchu powstań 
Czego na Litwie i bronił Warszawy 
pod Grochowem. 

Majatek Dusienięta, pod Wilnem, 
stanowiący odwieczną własność Gore- 
ckich, po powstaniu uległ konfiskacie. 
Antoni Gorecki razem z Adamem Mi- 
ckiewiczem pędził życie tułacze w Pa- 
ryżu, gdzie jego syn ożenił się z cór- 
ką Adama Mickiewicza. 

Ze związku tego urodził się dr. Lu 
dwik Gorecki — wiceprezes zarządu 
kolonji polskiej w Paryżu, wystepują- 

| w o zwrot skonfiskowanego majątku. 
Gdy wszelkie próby załatwienia 

skardze powodowej powołał się na u- 
dział w powstaniu jego dziada, Anto- 
niego Goreckiego, na fakt konfis katy 
niajątku Dusieniąt przez władze rosyj- 
skie, na znajdowanie się części majat 
ku w posiadaniu skarbu państwa pol- 
skiego, podając obszar i na granice 
przedmiotu sporu oraz na swoje pocho 
dzenie od Antoniego Goreckiego. 

Prokuratorja jeneralna okolicznoś- 
ciom tym zaprzeczyła. 

Gdy sąd Okręgowy w Wilnie uznał 
te okoliczności za udowodnione, a sąd 
apelacyjny w Wilnie wyrok sądu о- 
kręgowego zatwierdził, prokuratorja je- 
neralna uważając ten wyrok za bezza- 
sadny i opierając się na prawniczych 
rozumowaniach, zażądała w skardze 
kasacyjnej uchylenia wyroku sądu ape- 
lacvįnego. 8 

Sprawa ta wywarła zainteresowanie 
nietylko w Polsce, lecz i we Francji, 
gdzie dzienniki paryskie po przewo- 
dzie sądowym w Wilnie i uwzgled- 
nieniu powództwa dr. Góreckiego, du- 
żo o niej pisały. 

Rozwiązanie zagadki trupa, zna- 
lezionego K oło Koszar 

у $ 4 
Przed kilku tygo Iniami na terenie koszer I Brygady przy ulicy Kalwaryjskiej, ro- 

bctatcy pracujący KĘ robotach zienmych natrafili na nawpół zbutwiałe zwłoki mężczy- 

?ny, oboko których znaezioro szczątki ubrania wojskowego i koca. 
Odrazu przypuszczano, ze są to zwłoki żołnierza, który jednak został pogrzebany 

w jakichś niezwykłych okolicznościach, bowiem znaleziono go w pozycji siedzącej jak- 
$dvby wtłoczonego w zbyt wąską jamę. 

Dńchodzene w tej zagadkowej sprawie 
dzi; wojskowe, 

było prowadzone z cąłą energja przez wła- 
które tez zdolały ustalić okoliczności w jakich śmierć żołnierza nastąpiła. 

“O 6ž w roku 1924 w rece wchodzących bolszewików wpadł nieustalonego nazwi- 

śle szeregowiec piechoty jednega z punikow, broniący Wilno. Bolszewicy w bestjalski 
ы Posób zamordowali go i owinąwszy w koc „akopali wpobliżu koszar. 

Jak zginął kupiec Rutsztajn 
' W lipcu r. ub. na ulicy Słowacki:g0 padł od kuli wywiadowcy policji: kupiec łeś- 
ny Ruts; y ztajn omylkowo wziety za przestepce. sap 

Rutsztajn wracał owej nocy do domu po załatwieniu pewnej trazakcji i 
domu spotkał dwóch miężczyzn jak się następnie wyjaśniło funkcjonarjuszy policji śled- 

bliżu 

-48, kl rzy wzięli idac?go za komunistę i wezwali go do zatrzymania. 

ь 
<zas Rutsztajn 

Wezwany ze sw2j St onv sądząc, że nieznajami maja zamiar go obrabować, rzucił 
namysłu do ucieczki. Jeden z goniących „agentów zdołał go dopędzić, lecz wów- 

czął ge akładać laską co spowodowało, że policjant wydobył rewolwer 
i strzelił zabijając Rutsztaina na miejscu. Przykra ta sprawa była badana długi czas i 
w rezultacie oparła się o sąd, który rozprawę przeciwko sprawcy strzału wyznaczył na 
dzień 5 lstopąda 

Rodzina tragiczn e zmórłego wystąpiła z powództwem cywilnem w wysokości 180 
tysięcy złotych. Z ramienia powodów t.j. żony i dziecka Rutsztajna wystąpi adwokat 
Paschalski z Warszawy. 

"TILM_I KINO - Pół miljona ludzi 
i atograi Miejski: = Dzieje duszy , 

czyli cudowne życie św. Teresy z Lisieux 

   
Czy zdajecie sobie państwo sprawę, jak 

ss wygląda w zwartej masie pół miljona ludzi? 
Realizacja Juljen Dovivier'a. Gdyby ustawą Ich ciasno, dajmy na to, po 

cztery osoby 1 metrze kwadartowym — Film powyższy, podobnie jak misterja 
filmowe z życia i męki Chrystusa, lub daj- 
my na to, widowiska pasyjne w Oberam- 
mergąu, należy do tego rodzaju twórczo- 
$ci artystycznej, której krytyka objektyw- 

na jest niewątpliwie utrudnicna. osiada 
Gn z natury rzeczy tak wybitną wartość 
uczuciową i określone nastroje religijne, 
ze, przyjąwszy je, trzeba zamknąć: oczy 
1a pewne riedociągnięcia artystyczne i te- 
chniczne. Niedociągnięcia zaś takie tą nie- 
uniknione ze względu na trudności, jakie 
_ Musi pokonywać reżyserja przy realizacji 
iiimówótego rodzaju. ŹZwiązanie dwóch mo- 
tywów: boskiego i ludzkiego,  pierwiast- 
ka duchowego i ziemskiego w jedną har- 

. imonijną artystyczną całość — jest nielada 
Aredem w filmie, tem bardziej, że chodzi w 
łym wypadku o wywołanie i pogłębienie w 
widzu uczucia religijnego, nie o zwyczajną 
kadotwóicz ość. To też niebezpieczeństwem 
alia reżysera jest zabrnięcie w symbolike, 
która, by  oddziałać na masy, musi  po- 
s'ugiwać się z konieczności efektami naj- 
prostszemi. Szatan, naprzykład, kuszący Św. 
re © pojęty został i przedstiwiony w 

Yktv ludowo - naiwny sposób, jako dja- 
ti z wielkiemi uszami,  sterczącemi zę- 
mi z pazurami. Cała scena kuszenia nie 

to wogóle na wysokim poziomie arty- 
fycznym: bogactwo przedstawione jest 
ako deszcz pereł, zasypujący . Świętą; 

zbytek jako kosztowne tkaniny i t. p. 
_ „10 Sa pewne braki filmu, usprawied- 
jwione jednak tem, że przemawia to oczy 
uScie najsilniej do szerokich mas. Po- 
[onie prymitywnym symbolem jest 4C- 

A Świeca, płynące fale jako symbol 
EE czasu, lub czarny cień, jako 

zmue Czy rozpacz, Ale są to nowtarzam 
rzeczy nieuniknione, w tym wypadku, nie 
Ro ONA ogólnych wartości filmu, 
27 „Sie mimo wszystko duży re- 
= A e s — usiłowanie odtworzenia 
postaci Świętej Teresy w sposób ludzki, 
zywy i bliski widzowi. Zdjęcia są staranne 
i czyste, a gra aktorów (bardzo trudna!) 
na wysokim poziomie. Wszystkie zaś sce- 
ny klasztorne, pełne surowej prawdy i 
jednocześnie mistycznego,  nadziemskiego 

  

     

   
    

    

  

    

      

    

ta masa ludzka zajęłaby 125.000 mtr. kw., 
czyli licząc na morgi — mniej więcej — 25 
morgów przestrzeni. Albo, gdyby ten tłum 
wyciągnąć w wąski sznurek, ramię przy ra- 
n iepin, udzielając tylko pół metra każdej 
osobie — sznurek taki liczyłby długości 
250.000 metrów, czyli — 250 kilometrów. 
Zapytacie może dlaczego zajmuje mnie właś 
rie półmiljonowa armia ludzi — nie więcej, 
ani mniej... Oto dlatego, że ta wielka armja 
zlożona z mężczyzn, kobiet, dzieci, urzędni- 
ków, robotników, ojców rodzin, matek, ka- 
walerów, panien i starców — to pokojowa 
armja pracy i oszczędności: to posiadacze 
książeczek oszczędnościowych w P.K.O. 

Pół miljona ludzi zrozumiało, że część 
cwoców pracy trzeba koniecznie odkładać, 
zbierać, bo inaczej, kiedy wyda się wszy- 
stko, co przyniosła praca, wtedy będzie to 
noszenie wody sitem lub beznadziejne na- 
pełnianie beczki Danaid, beczki bez dna... 

Ta wielka armja ciułaczy w P.K.O. zro- 
z'miała, że oszczędność jest poteżną dźwig- 
nia, życiową, decydującą © całym losie czło- 
wieka. ж z 

Chwila wyrobienia _ sobie książeczki 
oszczędnościowej w P.K.O. to ważna chwila 

w naszem życiu, to chwila, kiedy zrozumie- 
liśmy sens pracy i kiedy postanowiliśmy 
dojść do widomego rezultatu naszych wy- 
siłków i zabiegów. W takiej chwili wcho- 
dzimy na drogę do większego czy mniejsze- 
о dobrobytu. ta chwila decyduje o naszej 
przyszłości. | - 

Że tak jest zrozumiało już pół miljona 
ludzi w samej tylko P.K.Ó. Armja ta z 
miesiąca na miesiąc stale się powiększa. Za 
jok bedziemy na tem miejscu pisali o miljo- 
rie wvznawców wielkiej idei życiowej, roz- 
powszechnianej przez P.K.O., a wśród nich 
hędziesz i ty, miłv czytelniku, jeżeli jeszcze 
e posiadasz ksjążeczki P.K O. 

ERYTREA ARA W PONAR BEOS ROR TRE PETE 

uoku, oddziaływują silnie na wyobraž- 
1ie widza, niekiedy . porywają.  Koniecz- 
ność oczyszczenia się i bohaterstwa w 
cierpieniu i ofierze — oto wrażenia, jakie 
widz odnosi. Er. 

  

        Ewalda M. 
Jutro 

Franciszka S. 

Spostrzeżenia Zaktadu Meteorologji U.5.B. 
w Winie, 

z dnia 2. X. 1930 r, 

Ciśnienie średnie w mm. 771 

Temperatura Średnia -l- 2 

Z. słońca o godz. 5 m. 10 

   

Temperatura najwyższa -)- 5 

Temperatora najniższa -l- 1 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr i 

przeważający \ 

Tendencjs: wzrost 

Uwagi: zrana pochmurnie, wiecz. pogod. 

Północny 

URZĘDOWA 

— Przygotowania do konierencji 
na Zamku. W dniu 4 b. m. odbędzie 
się w Wilnie posiedzenie zarządów 
organizacyj i kółek rolniczych woje- 
wództw wileńskiego i nowogródzkie- 
go celem ostatecznego ustalenia po- 
stulatów rolnictwa na konferencję na 
Zamku u Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej. 

— Audjencie u p. wojewody wileńskie- 
go. W dniu 2 bm. przybył przedstawić się 
p- wojewodzie i był przezeń przyjęty nowy 
zarząd wojewódzki Federacji oPlskich Zwią- 
zków Obrońców Ojczyzny (ZOW) in cor- 
Sz: z nowoobranym prezesem swym p. 
tefanem Kirtiklisem, wicewojewoda wileń- 

skim, na czele. 
— Lustracja nadleśnictw. W dn. 1-X r. 

b. dyrektor lasów państwowych p. Szemioth 
wyjechał na kilkodniową lustrację nadle- 
śnictw, położonych na terenie powiatu Szczu 
czyńskiego i Lidzkiego w woj. Nowogródz- 
kiem. 

SĄDOWA 

— Wydział Sądu Okregowego w Lidzie. 
Min. Sprawiedliwości zdecydowało uru- 
chomić w Lidzie Wydział Sadu Okręgowe- 
go w Składzie ośmiu sędziów etatowych 
zmniejszając jednocz. o takąż ilość etatów 
sedziów Sądu Okręgowego w Wilnie. Wy- 
dział ten rozpocznie urzędowanie 2 stycznia 
1031 r. 

Na wakujące narazie cztery etaty w Są- 
dzie wileńskim zostaną wybrani sędziowie. 
którzy bedą mieć siedzibe w Lidzie, pozo- 
stałe zaś etaty uzupełnione zostaną przez 
delegowanych sędziów. 

„Poczynając od dn. I kwietnia 1931 r. Od- 
dział Sądu Okr. w Lidzie dołączony zosta- 
me do terenu Sądu Okr. w Nowogródku. 

— Osobiste. Były prezes Sądu Apelacvj- 
rego w Wilnie p. Lucjan Bochwic miano- 
wany został rejentem z siedzibą w Barano- 
wiczach. 

WOJSKOWA 
— Przesunięcie terminu wcieleń poboro- 

wych — żydów. W związku z żydowskiemi 
świętami Jom Kipur (N. Rok) władze woj- 
skowe postanowiły przesunąć termin wcie- 
leń poborowych żydów obowiązanych sta- 
wić się do szeregów w dniu b. m. na dzień 
6 b. m. 

Ponadto szeregowi wyznania mojżeszo- 
wego, odbywający służbę w garnizonie wi- 
lenskim otrzymali zwolnienie od zajęć na 
czas świąt. 

— Dzień spółdzielczości w wojsku. W 
„niu 5 b. m. będzie urządzony na terenie 
Wileńszczyzny „dzień spółdzielczości*", któ- 
ry ma na celu propagandę spółdzielczości. 

Wojsko również weźmie udział w ob- 
chodzie, bowiem w oddziałach garnizonu 
cdbędą się odczyty i pogadanki na ten te- 
niat. 

Organizatorzy „dnia spółdzielczości" 
zhcą również wyświetlać w kinoteatrach od- 
fowiednie filmy w celu zaznajomienia szer- 
szych sfer z ideą spółdzielczości 

POCZTOWA 

-— Połączenie telefoniczne Wilna z Ho- 
tandją. Od 1 b. m. wprowadza sie ogólny 
ruch telefoniczny między Polską i Holandją. 
Opłata za trzyminutową rozmowę zwykłą 
we wszystkich relacjach wynosi 9 fr. 70 
tent. W okresie słabego ruchu t. į. od godz. 
19 do 8 opłata za prywatna rozmowę zwyk- 
ła wynosi 3/5 jednostki taryfowej. Urzędy 
holenderskie mogą wzywać do swych roz- 
mównic osoby zamieszkałe poza  miejsco- 
wym okręgiem doręczeń za opłatą dodatko- 
wą w kwocie 1 fr. 20 cent. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Baczność bezrobotni! Jak stwierdza 
Urząd Emigracyjny na stację zborną w My- 
słowicach zgłasza się wielu robotników z 
całej Polski ubiegając sie o zarekrutowanie 
ich do robót na wyjazd do Francji. Ponie- 
waż w Mysłowicach nikt z pominięciem wła- 
ściwego Państwowego Urzędu Pośrednictwa 
Pracy nie może być zarekrutowany przez 
to zgłaszający się samorzutnie robotnicy nie 
st przyjmowani do transportów i zmusze- 
ni są do powrotu na własny koszt. Podając 
powyższe do wiadomości, Państwowy Urząd 
Fośrednictwa Pracy w Wilnie ostrzega 
wszystkich reflektantów na wyjazd do Fran- 
cji przed bezpośredniem zgłaszaniem się do 

cji w sprawach pracy, a zamieszkali na te- 
renie województwa wileńskiego winni po 
wszelkie informacje dotyczące emigracji, 
zwracać się do Państwowego Urzędu Po- 
średnictwa Pracy w Wilnie, gdzie bezpłat- 
nie i zupełnie wyczerpująco zostaną poinfor- 
mowani o warunkach wyjazdu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odezyty o oswobodzeniu Wilna. W 
związku z uroczystym obchodem  10-lecia 
odparcia najazadu bolszewickiego i 10-lecia 
„wyzwolenia wyzwolenia Wilna odbędzie się 
cykl odczytów, które wygłoszą oficerowie 
Wojskowego Biura Historycznego z War- 
szawy. Program odczyt jest następujący: 

Dnia 9 października (czwartek) „Spra- 
wa wileńska w toku wojny 1918 — 1920% 
-— w Sali teatru Lutnia o godz. 18. Odczyt 
kpt. dypl. Przybylskiego, Dnia 12 paździer- 
inka (niedziela): „Oswobodzenie Wilna w 
kwietniu 1919" — odczyt kp.a dypl. Przybyl 
skiego w sali Kasyna Garnizonowego przy 
ul Mickiewicza 13 „godz. 13; Dnia 16 paż- 
dziernika (czwartek): „Przygotowanie akcji 
generała Żeligowskiego * — odczyt kpt. Wa- 
ryóry, w sali Lutni, godz, 18.; sia 17 paž- 
aziernika (piątek): „Oswobodzenie Wilna 9. 
i0. 1920“ — odczyt kpt. Waligóry w sali 
Lutni godzina 18. 

  

— Posiedzenie zarządu Feder. Obrońców 
Oiczyzny. W dniu 22 września 1030 r. na 
plenarnem posiedzeniu wojewódzkiego za- 
rządu Federacji Polskich Związków Obroń- 
ców Ojczyzny (Z.0.W. w Wilnie) dotychcza 
sowy prezes Federacji p. inż. Marjan Zdro- 
jewski wraz z zarządem podał się do dy- 
nusji. 

W wyniku głosowania powołany został 
nowy zarząd Federacji na czele z prezeseni 
p. Kirtiklisem Stefanem, wicewojewodą wi- 
leńskim. W skład zarządu weszli p. p. dr. 
Edward Góra, inż. Juljusz  Borek-Borecki, 
Karol Przegaliński, Norbert Trzaska-Pokrze- 
wiński, Eugerjusz Fręchowicz i Eugenjusz 
Kozłowski. Zastępcy członków p. p. Wła- 
dysiaw Krzen:iński, Stanisław Frofic i inż. 
Marjan Zdrojewski. 

„ Nowoobrany zarząd Federacji odbył 
pierwsze posiedzenie w dniu 30-IX 1930 r. 
pod przewodnictwem prezesa p. S. Kirtikli- 
sa, na którem zapadły uchwały, związane z 
obecną sytuacją przedwyborczą do Ciał 
Ustawodawczych. 

.— Zjazd koleżeński. W sobotę, 4 paž- 
dziernika rb. odbędzie się zjazd koleżanek- 
maturzystek z roku 1925 gimn. im. El. Orze- 
szkowej w Wilnie. O godzinie 7.30 odbędzie 
się nabożeństwo w kościele św. Jerzego. O 
godz. 17 zaś zebranie towarzyskie w sali 
gimnazjum. Prosimy serdecznie wszystkie 
roleżanki, aby zechciały wziąć jaknajliczniej 
szy udział w zjeździe. Grono koleżanek. 

— Zjazd nadleśniczych. Pod przewodni- 
ctwem dyrektora lasów państwowych p. E. 
Szemiotha odbył się zjazd nadleśniczych Dy- 
rekcji Lasów Państwowych w Wilnie. Te- 
n:atem obrad poza sprawami administracvj- 
nemi i gospodarczemi było rozważanie kon- 
junktur handlowych w związku z mającym 
się rozpocząć sezonem eksploatacyjnym. Jed 

z delegatów 
rmejscowych kół leśnych Ligi Obrony Po- 
nocześnie odbyło się zebranie 

wietrznej i Przeciwgazowej. 

-— Komunikat. 
właścicieli zakładów restauracyjnych, hoteli 

Zarząd Stowarzyszenia 
› 

kawiarń i „pokrewnych zawodów na terenie 
woj. Wileńskiego, zwołuje na dzień 6 paź- 

im. J. Lelewela wWiinie, с 

zmarł 1-go października 

O nabożeństwie żałobnem i dniu pogrzebu nastąpi osobne powiadomienie. 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 
+ Państwowego Gimn. im. J. Lelewela w Wilnie. 

1930 r., w wieku lat 39. 

A 

Ś. + P. 

ADAM DANECKI 
Inżynier Chemik, Profesor Państwowego Gimnazjum 

im. J. Lelewela w Wilnie, 

zmarł 1-go pażdziernika 1930 r., w wieku lat 39. 

Uczniowie Państw. Gimn. im. J. Lelewela w Wiinie. 

CHODZĘPO MIEŚCIE 
  

Egzotyczne 
„Brzmi, jak historja z życia kolonistów w 

Brazylji albo Argentynie. 
W pewnem mieście znalazło się grono lu- 

Gzi, którzy zajęci normalnie pracą umysłową, 
w tęsknocie za przyrodą, za t.zw. łonem na- 
tury, postanowili przeistoczyć się w ferme- 
rów. 

Nabyli oni od właściciela okolicznej ha- 
cjendy grunta i rozparcelowali je. Niezwło- 
cznie po tem zgłosili się na teren koloniza- 
cyjny przedstawiciele władz i wydzielili + 
działek ulice, a koloniści, pełni różowych 
myšli, za wypożyczone pieniądze pobudowa 
li sobie domostwa na górkach i wśród las- 
kow tej malowniczej miejscowości. 

Jak zaznaczyłem, nowozałożona kolonia 
otrzymała od władz wytyczenie ulic i to nie 

| byle jakich, bo aż dwunastometrowej szero- 
kości, na ziemiach, należących do poszcze- 
golnych działkowiczów. Dotąd wszystko by- 
ło w porządku. Koloniści oczekiwali uregu- 
lowania wytyczonych ulic, co jednak tak 
szybko nie następowało. 

Po kilku latach oczekiwań, okazało Się 

      

   

    
    

  

    

   
WYSTAWĘ 

Kilimów Gliniańskich 
2 własnych wytwórni urządza firma 
ANTONIEGO THIERA ze Lwowa 

w Wilnie w sali Ofic. Kasyna przy ul. 
Mickiewicza 13 od 1-go do lo-go 
października włącznie. Wstęp bezpłatny. 
Otwarta codziennie od godz 9 rano do 

9 wieczó bez przerwy. 
Godnym zaufania udzieła się kredytu 

na dogodnych warunkach. -0     

s 

  

pień „wyborowe** — medal 
za 6-krotny stopień „муБогому“ — 
srebrny. 

Zgłoszenia należy kierować do Oddz. Zw. 
Społdz. Mleczarskich i Jajczarskich — Wil- 
14, Końska 12 do 8 b. m. 

— Oszuści wykupują banknoty 5 zło- 
towe. Na tere nie powiatów uwiają się ja- 
cyś osobnicy, którzy rozpuszczają pogłoski, 
że banknoty 5-złotowe straciły swą wartość 

bronzowy, 
medal 

dziernika rb. na godz. 6 wiecz. walne zebra- 
nie swoich członków. 

; Na porządku dnia sprawy: 1) powzię- 
cie uchwały o poparciu Bezpartyjnego Blo- 
ku Współpracy z Rządem przy bieżących 
wyborach do Sejmu. 2) Sprawy bieżące. 

Zebranie odbędzie się w sali rest. Za-j 
ciszef*'* Mickiewicza 25. 

RÓŻNE 

— Inż, Grzeszczyk zdobył nagrodę m. 
Milna. Jak już o tem podawahśmy, Magi- 
strat m. Wilna wyznaczył cenną nagrodę dla 
pilota, który pierwszv wyląduje na lotnisku 
wileńskiem. 

Nagrodę tę zdobył inż. S. Grzeszczyk, któ 
ry razem z p K. Chorzewskim przylecieli 
i'erwsi do Porubanku na aparacie RWD 4 
(Aeroklub Akademicki we Lwowie). 

Inż. Grzeszczyk przebył przestrzeń 549 
kim. 90 mtr. nie nabierając nigdzie benzyny. 

— Państwowa ocena masła w Wilnie. Na 
podstawie rozporządzenia Min. Rolnictwa w 
rniesięcu bieżącym odbędzie się okręgowa 
ocena masła w Wilnie dla mleczarni spół- 
dzielczych i prywatnych, znajdujących się 
na ierenie woj.: nowogródzkiego i wileń- 
skiego. N 

Mleczarnie, których masło na czterech 
koicjnych ocenach uznane będzie za b. do- 
Nre, otrzymają listy pochwalne, za 4-krotny 

lecz oni mogą ie kupić po 4 zł. 50 gr. za 

sztukę. й < 
Naturalnie są to oszuści, którzy chca wy 

korzystać nieświadomość posiadaczy papie- 
rowych 5 złotówek bowiem wprawdzie ban 
knoły te straciły swą moc obiegową lecz są 
wymieniane w dowolnej ilośc: po cenie fa- 
k*vcznej. 

— Politura będzie wzmocniona. Niedaw- 
no monopol spirytusowy wzmocnił skażenie 
spirytusu denaturowanego przez  zastoso- 
wanie specjalnych środków chemicznych, 
chec w ten sposób uniemiżliwić szeczgńlnie 
ludności wiejskiej, konsumcję takowego. Gdv 
denaturat stał się zbyt szkodliwy amatorzy 
tego rodzaju napojów poczeli nabywać ma- 
sowo politurę. 

To znowu zmusiło monopol spirytuscwy 
do wzmocnienia skażenia politury co też i 
nastąpiło z dniem 1 bm. 

— Sto złotych za brak hamulca w auto- 
busie. Starosta Grodzki w Wilnie w dniu 1 
b m. ukarał zarządzającego autobusem 
14429 Stanisława Tuczyńskiego, zam. w 
Wilnie, Sokola 16 za dopuszczenie do kur- 
sowania tego autobusu z nieczynnym  ha- 
mułcem ręcznym, grzywną w kwocie 100 zł. 
z zamianą przy nieściągalności na 14 dni 
aresztu. 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

  

  

Warńeński 
Aresztowarego w poci4gu pod N. - 

Wardeńskiego, sędzia śledczy w Postawach 

w wiezieniu 
Wilejką b. plenipotenta dóbr Woropajewo — 

polecił osadzić w więzieniu, Przewieziono 
ga więc oregdaj pod s"na eskortą do Wilna i odtransportowano na Łukiszki gdzie o- 
trzyma celę w odziale dla przestępców kryminalnych. 3 Ч 4 

Wardeński w czasie skladania zeznań przed sędzią śledczym, zasadniczo do winy 
rostrwoniecia około pół m'ljora pieniędz | pi majątku Woropajewo nie przyznał sie, a na 
przedstawione mu konk'et1e dowody wzruszał tylko ramionami. Wardeński twierdzi, że 
wcale się nie ukrywał i że ostatnio bawił w różnych uzdrowiskach zaś w dniu gdy a- 
resztowano jechał dr Worepujewa, bowiem dowiedział sie, że go szukają. W celu u- 
stalenia całokształtu gospodarka Wardeńskiego przez cały okres iego służby w Woropa- 

jewie zarzadzone zostało badanie wszystkich ksiąg przez buchaltera. 

  

opowiadanie 
że nadzieje były płonne, władza bowiem naj 
mniejszych nie zdradzała intencyj w kierun- 
ku przystąpienia do prac regulacyjnych na 
wytyczonych drogach. Tymczasem wykar- 
czowane quasi ulice, zarosły młodym lasem, 
przez który przedeptano zaledwie šciežkų, 
któremi znowuż koniem przedostać się nie 
sposób. 

Koloniści, mimo to wszystko, nie u - 
iegający zniechęceniu, ładunki swe, w ro- 
dzaju materjałów budowlanych, noszą na 
piecach. Ponieważ jednak są takie ciężary, 
którym barki ludzkie w żaden sposób podo 
łac nie mogą, przeto wzięto się do pracy i 
jedną z ulic własnym kosztem i własną pra- 
cą, jako tako wyrównano. Nie znaczy to je- 
dnak, że stała się ona zdatną na drogę słu- 
zącą dla przewożenia ciężarów. Dla wozów 
ładownych jest ona nadal nieprzebytą, ponie 
waż roboty regulacyjne wykonano niefachc- 
wo i nieumiejętnie, ile że pracownik umysł» 
wy nie zwyczajny jest kopać, a na brukar- 
skich robotach zgoła się nie. wyznaje. 

Nie myślcie Państwo, że tylko bezdroża 
szanowią bolączki kolonistów, są i inne bie- 
dy, a najważniejsza z nich — to brak wo- 
dy. Kilku coenergiczniejszych  osiedleńców 
próbowało kopać studnie. Okazało się jednak 
że wody można się dokopać na głębokoś- 
ci 18 — 20 metrów, co znaczy, że założe- 
ive jednej studni, na nasze pieniądze, ko- 
sztuje plus minus 2000 zł. 

Nie koniec jednak mieszczęść na tem, ba 
oo cierpią koloniści na brak światła tatże. 
Bogaty hacjender, ten właśnie, co sprzedał 
kotonistom ziemie, ma u siebie elektryczność 
z własnej elektrowni. Do niego też poszli 
koioniści z prośbą o dołączenie ich osiadła 
du sieci bogacza. Zgodził się naturalnie, po- 
nieważ dobrym i umiejącym rachować jest 
człowiekiem. 

Cóż jednak pomąqgła ta zgoda, skoro w 
sprawę wdała się władza i zabroniła ko- 
łunistom korzystania z energji prywatnej, 
сЫесщас dać swoją. 

l od tego czasu minęły lata, a tej urzę- 
dowej sieci elektrycznej jak nie bie, tak 
„mema i niewiadomo kiedy będzie 

Jest w nieznacznej odległości od kolo- 
nji świątynia katolicka, wielce uczęszczana 
rietylko przez ou) ale takže przez 
liczne rzesze przybyszów. Otóż proboszcz 
tej świątyni M ją oświetlić przez uru- 
chomienie własnej dynamo-maszyny. Wła- 
aza także nie pozwoliła mu na to i także 
swojego światła nie dostarcza. 

Stosunki higieniczne w nowem osiedlu 
także są w zaniedbaniu. Na jednej np. z 
uhc, tuż u wstępu do kołonji, okrągły rok 
stoi kałuża — bajoro z cuchnącą cieczą. 
Legną się w niej owady rozliczne, szerząc 
choroby. Vis a vis tej to właśnie kałuży 
mieści się oddział Kasy Chorych (w Ame- 
ryce okazuje się Kasy Chorych także fu- 
dzi trapią, tylko z zaciętością bodajże więk- 
szą, niż u nas), lekarzowi jednak kasowe- 
тац ta sadzaweczka pośród drogi nie prze- 
szkadza. Cóż robić? 

O pare domów od bajora w ciągu lata, 
lokowały się kolonje łetnie dziatwy szkół 
powszechnych, lecz i tu nie zwrócono uwa- 
gi na wołajacy 0 pomste antysanitarny 
stan ulicy. 

Teraz wypada mi się przyznać do wi- 
ns. Chodzi o to, że cała ta historja, którą 
Państwu opowiedziałem, nadużywając mo- 
ze Ich łaskawej cierpliwości, nie jest żadnem 
Gpowiadaniem egzotycznem, a dotyczy po- 
prostu Wilna, dotyczy pewnej dzielnicy, 
wchodzącej do obszaru t. zw. Wielkiego m. 
Wilna. Żaraz to państwu wyjaśnię. 

Więc tak: Grono pracowników utmysło- 
wych, którzy postanowili przeistoczyć się w 
kolonistów — to urzędnicy skarbowi. Hacjen 
der — sprzedawca gruntów — to  właści- 
vici Werek. Osiedle kolonistów — to kolo- 
gle zakłócająca kolonistom życie i spokój 
nia „Zgoda” pod Jerozolimką. Władza cia- 
swojem wtrącaniem się — to nasz zacny i 
kochany Magistrat. Kałuża — bajoro znaj- 
duje się na rogu ulicy Bojarskiej. Oddział 
Kasy „Chorych jest oczywiście oddziałem 
naszej wileńskiej Kasy, a kolonie letnie dla 
dziatwy prowadzone były też nie przez kogo 
innego, jak przez nasz Magistracik. Mik.
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— Odszkodowanie za straty podczas woj 
nv. Z chwilą wejścia w życie 
przez Wielkie Mocarstwa planu Younga, 

iwestia odszkodowania obywateli polskich 

za poniesione straty, podczas wielkiej woj- 

ry — nabyła szczególnie wielkiej wagi i 

doniosłości. 
Szybkie wydanie w tym celu przez ©@- 

nośne władze potrzebnej ustawy, oraz za- 

spokojenie słusznych pretensyj z tytułu strat 

wojennych, na które poszkodowani oczeku- 

ja już od jedenastu lat, jest kwestją  nie- 

cierpiącą zwłoki i od wysiłku, na jaki zdo- 

kędą się sami poszkodowani w tym decydu- 

jącym momencie, zależeć będzie niezwłocz- 

na poprawa ich dobrobytu. WE 

Posiadacze książeczek _ oszczędnościo- 

wych b. ros. państwowych kas, znajdują- 

cych się przy banku państwa b. kas „skarbo 

wych, pocztowych i na stacjach kolejowych 

do chwili obecnej nie otrzymali chociażby 

częściowego zwrotu złożonych tam: pienię- 

dzy. 
ease znajdująca sie W Polsce Ko- 

lej Fabryczno-Łódzka winna jest tym ka- 
som zgórą 2.800.000 rb. w złocie, które mo- 

gą być użyte na zaspokojenie posiadaczy 

książeczek oszczednościowych. W. równej 

mierze na ten cel mogłyby być użyte pienią- 

dze, które Rząd Polski ma wypłacić za 

przyjęte majątki obywateli sowieckich. Cho- 

dz. jedynie o należycie prędkie załatwienie 

sprawy. 
Przyjmując powyższe pod uwagę, zarząd 

„wiązku wzywa wszystkich członków о iak- 

najiczniejsze stawienie się, dla poparcia 

własnych interesów, na walne zgromadzeni: 

członków oddziału wileńskiego, które odbe- 
dzie się w lokalu kupców i przemysłowców 

w Wilnie, przy ul. A Mickiewicza Nr. 33-a 

a, godz. 18 (6 wiecz.), w dniu 4 paždzier- 

mika 1930 roku, w sobotę. : у 

Uważamy, że tylko za poparciem 1 200- 

dą członków swych, zarząd związku będzie 

mógł należycie wywiązać się z przyjętego 
ua siebie zadania. т 

Po wszelkie informacje należy się zwra- 
cać do Biura Związku Obrony Mienia, od- 
dział wileński, Wilno, ul. Zawalna 1 w go- 

dzinach urzędowych. pas 
Wejście na zebranie za przedstawieniem 

rwitu z opłaty członkowskiej za 1930 rok. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś ia- 
scynująca sztuka wojenna Szerriff'a „Kres 

wędrowki“, która wywiera _ niezatarte, 

wstrząsające wrażenie. Wykonanie tej głoś- 

nej sztuki odniosło wielki sukces artystycz- 
ny. Efektowna wystawa odzwierciadla calą 

grozę wojenną. W rolach głównych wystę- 

pując K. Wyrwicz-Wichrowski, M. Wyrzy- 

kowski i R. Wasilewski, którzy sztukę tę z 

całą starannością wyreżyserował 

— „Młody łas*. Od dłuższego czasu czy- 

sia się przygotowania do wystawienia inte- 

* resującej sztuki ]. A.. Hertza „Młody las“, 

która się ukaże z okazji 25-lecia strajku 

szkolnego. W sztuce tej  uzewnętrzniajacej 

przeżycia młodzieży polskiej w szkole rosyj- 

kiej, bierze udział cały prawie zespół arty- 

styczny, pod reżyserją K. Wyrwicz-Wiehrow 

skiego. SKY 
— Teatr Miejski w „Lutni'*. Dzisiejszy 

koncert J. Dubiskiej. Znakomita skrzypacz- 
ka Irena Dubiska wystąpi dziś o godz. 3 

wiecz. w Teatrze miejskim  „Lutnia“, w 

przejeździe z państw nadbałtyckich, gdzie 
koncertowała z wielkiem powodzeniem. 

Wartościowy program koncertu zapo- 
wiada szereg nowości repertuaru skrzypco- 
wugo, jak np: „Poeme“, Chausson, „Gita- 

na“ Kreislera, „Danse espagnole“  Kreisle- 
ra, oraz Sonatę Vivaldi, Suitę Bacha i t. @. 

Nadzwyczajna precyzja wykonania, 

swietna technika, odczucie nastroju każde- 

go utworu, wszystko to przyczynia się do 

osiągnięcia wielkiego sukcesu artystycznego 
t.j niezrównanej artystki. 2 

Akompanjament objął T. Szeligowski. 
Koncert dzisiejszy zorganizowany został 
staraniem Wil. Tow. Filharmonicznego. Ро- 
zostałe bilety nabywać można dziś od godz. 
11 w ciągu dnia całego. 

— „Pan Jowialski“. jutro w dalszym 
ciągu nieśmiertelna komedja A. Fredry „Pan 
jowialski', w nowem  oryginalnem ujęciu 
reżyserskiem dyr. Zelwerowicza, który jed- 

     

cześnie odtwarza niezrównanie jedną # 
głównych postaci. 

Wszystkie bilety sprzedane. 
— Najbliższa premjera. W przyszłym 

*vgodniu wchodzi na repertuar Teatru „Lut- 
nia* współczesna komedja angielska Erwi- 
na „Pierwsza pani Frazerowa" w doskona-chód. W dniu 1 b. m. Brancewicz 

EEE EEE SO T OWO COWZECZNKA STYK — ka 

© WŚRÓD NOCY BEZ 
‚° GWIAZD 

— Hm! — mruknął detektyw. — 
Wiele osób musiało wziąć to ogło- 
szenie za reklamę pensjonatu na 
lato. 

"  — Nie, — zmieszał się Fortiolis, 
-— bo widzi pan, ja dodałem „Po- 
byt w pałacu (pokój, utrzymanie i 
rozrywki)  „darmo“. 

— Do djabła! 
— Czy palnąłem głupstwo? 
— Oczywiście nie mógł się pan 

obronić od gości? 
-— Ach, drogi przyjacielu! To 

szczęście, że domyśliłem się nie po- 
dawać adresu, ale odpowiedzi miały 
nadchodzić na poste - restante. Urzę- 
dnicy na poczcie byli tak zarzucani 
listami, że musieli szukać pomocni- 
ków. Listonosz przywoził listy wor- 
kiem. W całej Wandei nie było nigdy 
nic podobnego. Nauczyciel tutejszy 
przestraszył się tak, że zawiadomił na- 
szego posła w Paryżu. Ten przyjechał 
coprędzej i zebrał całą komisję wy- 
borczą na naradę. 

— Boże, pocóż .to wszystko? 
-- Bo zdecydowa* * że ja przy- 

gotowuję w ten sposób swoją kandy- 
daturę do parlamentu. Uspokoiłem 
go, posyłając czek na agitację, za 
jego kandydaturą. Dwa tygodnie prze 
glądałem te listy, wybrałem najsym- 
patyczniejszych kandydatów i  po- 
słałem im zaproszenia. 

— Spodziewam się, że wszystkie 

były przyjęte? 
e módlęł Niektórzy doszli do 

tego stopnia entuzjazmu, że prosili o 

przysłanie po nich samochodu do Pa- 

ryża, „Aby nie stracić nic z rozkoszy 

podróży”. Zresztą byli wśród nich i 

bardzo mili ludzie. Na nieszczęście 
wszyscy mieli jedną cechę wspólną. 

— Jaką? 
— Wszyscy chcieli wyciągnąć 2 

mojej kieszeni jaknajwięcej pieniędzy 

Ten cel był wspólny, tylko środki 
były rozmaite. 

Wydawca St. Mackiewicz. 

przyjętego : 
iym przekładzie F. Sobieniowskiego. Jest to 
ajnowszy utwór angielski, który zyskał ol- 

brzymi sukces i cieszył się wielkiem powo- 
dzeniem na scenach zagranicznych. 

„ W wykonaniu biorą udział wybitniejsze 
siły zespołu z dyr. A. Zelwerowiczem na 
czele. Nowe efektowne dekoracje przygoto- 
wuja pracownie teatralne pod  kierowni- 
ctwem ]. Hawrylkiewicza, 

Premjera zapowiedziana na środę 
chodzącą. 

— Występ artystów hiszpańskich w Te- 
alrze „Lutnia”*. Zapowiedź występu arty- 
stów hiszpańskich wywołała żywe zaintere- 
sowanie. Przybywają do Wilna: znakomity 
kompozytor hiszpański o sławie wszech- 
światowej Joze Padilla, twórca ulubionych 
piosenek „Violeterra““, „Valencia“ , oraz 
urocza pieśniarka hiszpańska Lidia Forreira. 
Artyści hiszpańscy „wystąpią w Wilnie raz 
jeden tylko w niedzielę najbliższą o godz. 
8-ei m. 30 wiecz w Teatrze „Lutnia”. Bo- 
gaty program wieczoru składa się z 30-tu 
piosenek, produkowanych z wielką gracją * 
wdziękiem przez L. Ferrari. Efektowne tua- 
lkty, dostosowane do każdej piosenki, wy- 
konane zostały w Paryżu, Rzymie i Barce- 
lonie. Bilety do nabycia w kasie Teatru Lut- 
ria codziennie od 11 do 9 wiecz bez przer- 
мУ. 

— Występ Elny Gistedt i Karola Hanu- 
sza w Teatrze „Lutnia'*. Ulubienica Wilna, 
znakomita artystka Elna Gistedt, oraz zna- 
komity artysta teatru „Morskie Oko'* Karol 
Hanusz, wystąpią w Wilnie w Teatrze „Lut- 
nia" we wtorek 7 b. m.. Całości programu 
dopełni para niezrównanych tancerzy E. i H. 
Wierzyńscy. Kierownictwo muzyczne objął 
prof. A. Piotrowski. Bilety nabywać można 
w kasie Teatru „Lutnia” od 11 do Q wiecz. 

— Przedstawienia popołudniowe w Te- 
«irach Miejskich. W niedzielę najbliższą od- 
będą się w teatrach miejskich przedstawie- 
nia popołudnicwe po cenach zniżonych. W 
Teatrze na Pohvlance wystawicna zostanie 
wartościowa komedja ]. Blizińskiego „Roz- 
bitki*, w Teatrze „Lutnia* pełna pogodne- 
go humoru komedja J. Raczkowskiego „Nad 
poiskiem morzem“. 

Początek o godz. 3-ej min. 30 po poł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Poganin. 
Heljos — Walc Naddunajski 

Światowid — Pat i Patachon jako po- 
licjanci. 

Wanda — Wiera Mircewa. 

Kino Miejskie — Dzieje duszy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 1 b. m. 

zanotowano wypadków 40, w tem kradzie- 
ży 6, opilstwa 13, przekroczeń administra- 
cyjnych 15. "4 
— Znaczna kradzież na Zygmuntow 

skiej. Franreich Mejerowi zam. przy 
ul. Zygmuntowskiej Nr. 26 z jego 
mieszkania skradziono różną gardero- 
bę męska i damską na ogólną sumę 
2465 zł. Sprawców policja śledcza nie 
wykryła. 

— Płachta bezbożników przy 
wejściu do synagogi. Wczoraj ja- 
ko w dzień święta żydowskiego Jom Kipur 
w synagodze przy ul. Niemieckiej odbyło się 
nanożeństwo, na które jak zwykle licznie ze- 
b'zli się Żydzi. To skupienie modlących się 
wykorzystali na swój sposób komuniści i 
zawiesili przy wejściu czerwoną płachtę z 
atejstycznemi napisami. Szmata została nie- 
zwłocznie usuni : 

— Ujawnienie tajnej gorzelni. W 
dniu 1 b. m. urzy ul. Zgoda Nr. 64 
ujawniono tajną gorzelnię, w której 
wyrabiali alkohol Gregonisowa Ana- 
stazja, Chmielna 10 i Iwanow Jan, Zgo 
da 64. Rozczyn i wypędzony alkohol 
zarekwirowano. 

— Kradzież opon. Ossowskiemu Bernar- 
dowi, zauł. Warszawski 11 z garažu - mie- 
szczącego się przy ul. Szeptyckiego Nr. 16 
skradziono 2 opony nowe samochodowe 
firmy „Godiar'* ogólnej wartości 700 zł. | 

— Okradziona przez służącą. W dniu 
1 b. m. Pigulewska Marja, Holendernia 2, 
zameldowała policji o kradzieży różnych 
rzeczy przez służącą Mickiewicz Mal- 
winę, zam. tamże. Sprawczynię  kradzie- 
zy zatrzymano, rzeczy odnałeziono. 

  

nad- 

RADJO WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 

11.58 Sygnał czasu. 
12.05 — 13.00 Muzyka lekka z płyt. 
13.00 Kom. meteor. 
16.45 — 16.50 Program dzienny. 
16.50 — 17.20 Muzyka z płyt (Muzyka 

dawna: Bach, Haendel). 
17.20 — 17.35 Kom. LOPPu. 
17.35 — 19.35 Tr. z Warszawy. Odczyt, 

koncert i kwadrans literacki. 
19.35 — 19.55 „Skrzynka pocztowa nr. 

125% Listy radjosłuchaczów omówi Witold 
Hulewicz dyr. progr. R.W. 

19.55 — 20.00 Progr. na sobotę. 
20.00 — 23.00 Tr. z Warsz. Pras. dzien. 

koncert symf. z Filharmonji — dyr. G. Fi-* 
telberg :— solista ]. Turczyński (fort.), w 
programie Noskowski, Chopin, Szymanow- 
ski, Paderewski. Po koncercie feljeton Mar- 
jusza Maszyńskiego i komunikaty. 

TATENA TAKE AT UIS ESS O TERAZ FOZZ CANA 

OFIARY 
Bezimiennie na Chleb Dzieciom zł. 5. 
Żłobek im. Maryi zł. 5. 

Dom Dzieciątka Jezus zł. 5. 

Wdowy z 5-giem dzieci zł. 5. 

  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 

  

  

  

  

u 

KINO Od dnia 1 października 1930 roku będzie wyświetlany film: ri 

MIEJSKIE „DZIEJE DUSZYĆ ! 
SALA MIEJSKA Cudowne życie św. Teresy. Aktów 10. Najnowsze i najgenjalniejsze arcydzieło sztuki filmowej Julien Dr 

al. Ostrobramska 3. wicza. Film ten niema nic wspólnego z dotychczasowemi filmami pod tym i podobnym tytułem. 1 
Kasa czynna od g % m. 30. Poczstek seansów od g 4-ej. Następny program: „ZIEMIA OBIECANA* 

Na 1-wszy seans: Balkon 80 gr., Parter 1 zł, ———— Przeb6j Džwiekowy! 100 proc. Donžuan, ulubieniec pubł 
Dźwiękowy 

Kino-Tsatr dźwiękowym 
ności HARRY LIEDTKE, PEGGI NORMAN i ERNEST VEREBES w swej najnowszej kreacji, pierwszym fik 

WALC NADDUNAJSKI "og Emos Vika 
  

  

  

„HELIOS" | Pt 
DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. r— 

" PR 

D Z I Śl - CUDO FILM ŚWIATA! SUPERFILM DŹWIĘKOWY! Nr. 
Dźwiękowe Kino w roli głównej bożyszcze kobiet DPT 

„KOLLYWO0D- 

Mickiewicza 22. POGANI łosną pieśń". Arcydzieło 
RAMON NOWARRO który wszystkich oczaruje! 

łe Wilno będzie śpiewać 
to było wyświetlane w Warszawie w ci 

miesięcy. Ceny zniżone tyłko na 1-wszy seans o godz. 
Ost. seans o godz. 10.30. 

  

  

Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81   
Ogłoszenie o przetargu 

Newogródzk. Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót Pu- 

Największy arcysuperfilm, który 
pobił wszystkie umysły i serca 
sowieckiego komisarza oświaty, Marja Jacobini, Grzegorz Chmara (słynny artysta teatru Stanisławskiego) :* 
najwybitniejsi artyści scen moskiewskich i europejskich. Wzbudzają zachwyt widza olśniewające klejnoty. przecowni 
ne futra i toalety Rozenel-Lunaczarskiej. Szalone napięcie. Wstrząsająco-porywająca gra. Głęboko psychologi 

momenty przeżyć i cierpień. 

WIERA MIRCEWA 

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 

z dnia 3 9. 30 r. blicznych ogłasza przetarg ofertowy na urządzenie kanalizacji we. Wileńska 3 od 
Waluty i dewizy: środki, w nowobudowanym domu urzędniczym w No- p 114 — 8. Tel. 

Dolary 8,98 i pół — 6,98 — 9,00 — 8,96 Oferty w zalakowanych kopertach należy składać w Dv- 
Belgja 12473 — 124,11. Gdańsk 173,30 — rekej' Fohót Publicznych przy ul. Słonimskiej w Nowogródku 
173,73 — 172,87 Holandja 359,70 — 360,60 dn dni» 3 października r. b. do godziny 12-ej z załączeniem 
-- 358,80. Kopenhaga 238,73 — 239,33 — kwitu na wpłacone wadjum w wysokości 5 proc. od zaofero- Akuszerki 

238,13. aLndyn 43,34 — 43,45 — 43,23. wanei šumy. 
Nowy York 8,912 — 8,932 —. 8,892. Paryż Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godzinie 13-ej. 
3501 i pot — 35,10 — 34,92 i pół. Praga Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez AKUSZERKA 
2046 i pół — 26,53 — 26,40. Nowy York względu ne wynik przetargu. ŚMIAŁOWSKA 
kabel 8,922 — 8,942 — 8,902. Szwajcarja 
113,09 — 173,52 — 172,66. Stokholm 239,62 
-- 230,62 — 240,22 — 239,02. Wiedeń 
125,92 — 126,23 — 125,61. Włochy 46,72 i 
pół — 46,84 — 46,61. Berlin wobr. prywat- 
nych 212,43. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 107. Fremjowa 

dolarowa 58. 8 proc. LZ BGK i BR, obl. 
GK 94, te same 7 proc. 83,25. 6 proc. LZ. 
TK Przemysłu Polskiego 89,25. 7 prec. ziem 
skie dolarowe 76,50. 4,5 ziemskie 54,25. 
8 proc. ziemskie 71. 3 proc. premjowa po- 
zyczka budowlana 50. 

Akcje: 

Bank oPlski 160. Lilpop 25. 

solidny towar po najniższej cenie, niech 
zobaczy u Głowińskiego. Polecamy 
wełny, jedwabie, popeliny, flanele (ni- 
pony), towary bieliźniane 

WILEŃSKA 27. 

      

Poszukujemy dzierżawy większego 
majątku ziemskiego od 200 do 400 ha 
dla b. poważnego reflektanta. Ajencja 
„POLKRES* Wilno, ul. Królewska 3, 

tel. 17-80. 

    

Gotówkę i wszelkie oszczędności 
w rozmaitej walucie lokuje sumiennie 
i bezpłatnie przy dobrem oprocentowa- 
niu na pierwszorzędne hipoteki miej- 
skie i wiejskie. Ajencja „POLKRES* 
Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80. —o 

    

  

     
sław, Rossa 2, szoier dorožki samochodowej 
Nr. boczny 101, rej. Nr. 14325 przejeżdżając 
placem Katedralnym trącił | blotnikiem 
przechodzącą przez jezdnię Polakową Feli- 
cię, Tatarska 17. Po udzieleniu pierwszej 
pomoc ea lekarza Pogotowia Ratunko- 
wego Polakowa o własnych siłach udała się 
do domu. 

— Choroba serca powodem 
zgonu prof. Daneckiego. Jak 
stwierdzono, prof. Danecki Adolf, Sosnowa 
9 zmarł faktycznie wskutek choroby serca. 

— Ujęcie poszukiwanego. W dniu 1 b.m. 
został zatrzymany Wiłkowski Stanisław bez 

      

Irojert do wgladu oraz ślepe kosztorysy można otrzymać 
w Dyreicji 

Za Dyrektora (—) Inż. 
Nowog”:dek, dn. 13 września 1930 r. 
3966—0 

   
Arnold Fibigier, Kerntopt 
rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych łachowców na 

wie Kraj. w Poznaniu w 1929 :. 

WIL K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

  

GN O 
NAJPRAKTYCZNIEJSZE i NAJGU- 

STOWNIEJSZE JESIONKI 

NAJNOWSZE KREACJE 

FUTER 
Najmodniejsze ubrania! 

Otrzymać można tylko w najwięk- 
szym i najelegantszym magazynie 
konfekcji męskiej i damskiej i skła- 

dzie futer 

P, Lancman 
Wilno, ul. Wlelka 56. 

(obok kościoła Św. Kazimierza) 
Wielki wybór sukna najmodniejszych 

deseni i kolorów. = 

J MMS 

   

      

|| 

  

Śpieszcie się godziwie zabawić 
Związek Rodzin Kato- 

lickich w Wilnie 
Bakszta 2 dawniej restauracja Nisz- 
kowskiego w sobotę dn. 4. X. urządza 
zabawę taneczną, Goście mile wi- 
dziani. Zaproszenie otrzymać można 

  

    
      
      

PIANINA i FORTEPIANY 
Światowej sławy Pieyel, Bechstein etc., takoż 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 

   

  

3—7 

  

oraz (Cabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz K. Tymiński 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

padanie włosów. Mic- potrzebne mieszka- dzierżawna od 406, 
kiewicza 46. 

  

i Syn, uznane KOSMETYKA 

ar GABINET 
N O, tyki Leczniczej. 

  

Ludwisarska 4 m. 19. 

Racjonalnej Kosme- 

Wilno, Mickiewicza 31 
im. 4. 

Urodę „sserw:- 

  

arcydzieło podług słynnej sztuki Lwa Uri 
cewa. W rol. gł. Rozenel-Lunaczarska, i w 

= tnim 

nia 1X 

do wyna- sawe Pokój <: 5 ęcia ul. Do wydzleržawie; 
Ś-to Jakóbska 10 m. 6. Iub sjezedaky p 

—0 Wirydėw, pow. M 
deczno, poczta Kri 

Dwa pokoje pojedyń-nad Uszą; 12 kilom ***** 
czo do wynajęcia ume- st. Mołodeczno I8ZłOŚĆ 
blowane może być zkiłom. od st. U. « 
całodziennym utrzyma- przestrzeni 70 ha S 
niem, blisko prosektor- nej, 10 ha sadyby | + I; 
jum, fizyki. Bankowa I siąc drzew ogrodu Ъ 
m. 9 z Макоже}. — —1 сожеро, 20 па łąk КЕ Р 

jorowanych i skakich. 
1 lub 2 pok. b. ładne zowanych, 28 ha“ o 
z balk. w pobl. ul. Mi- mieszanego w śred ® 
ckiewicza dla samotne- wieku. Budynki n/9Zpot 
go(ej). Dow. ul. Św.ziemia w = in 

  

T 

  

  

Jakóba 16 m. 7 WŁ K. wentarze i urodzaj 
(8—7) —one. Cena sprzeintelig 

130.000 zł.   teszedł 
  

  

nie suche, ciepłe 2—3 14.000 złotych roQyło.. 
pokoj. z kuchnią, zna termin od 64 w 
wygodami, sub. pod lai. Szczegóły: Wat 
„Solidny *. —0wa. Al. JerozolirtZnośĆ 

  

Ne 35 u adwokata į 
genjusza Ancuty, wyłyci 
na miejscu w majęZów 

ly, kt 

——-—---—AŚĆ | 
Kupię lub "maso ży 

RÓŻNE 

В owi 
Kwiaty «cii; asai © wiąz 
i fikusy do sprzedania niem. Oferty z | 

        

  

  

je, doskonali, odświe- tanio. Dzielna 30. pa sto T 
ża, usuwa jej skazy ° fortepjan rakas) | “ 

LEKARZE add d p Tanio X sprze tewska 3, ie r7.ągimne 
Sztuczne opalenie ce- gabi 2 $ АС'Ё" Au Ki 

8 ry. Wypadanie włosów o) © tcieka 
DOKTÓR i łupież. Najnowsze Centroo > 

D. ZELDOWICZ "ycie kosmetyki »- FOrtepjan R" i 
hor. skórne, wene- Codziennie odg. 10—8. „Ardo Anas POLEC tywid д лаЕ W. Z. P. 43. gogodnych warunkach. WĘGIEL (, 
PO 2 1, 0 Wiadomość w Adm. Sło- górnośląskich k Boe 

iec rod kobiecą Wa. —o lepszych gatunkÓAMi ‹ 
EA € konser- dostawą w każdej 4 „ tak 

Kobieta-Lekarz wije „P ORG Paa Rin w dobrym Graz a 
> AS - stanie, o miłym dźwię- 2 

Dr. Toldowitzdyj | "Za suma braki i skazy. ku Royal, fitmy Bekker DRZEWO p „gabinet ! е » jest do wynajęcia. О- OPAŁOWE” ri 
OBIECE, __„WENE- Kosmetyki @016 gadać od 1021" rano suche i zdrowe głarem 
YCZNE NARZĄDÓW Zeczniczej iod 8—6 wieczorem. ków brzoza olek 
DÓW MOCZOW. J. Hryniewiczowej, Adres: Młynowa 2. soma 171 

d 12—2i od 4—6 u, WIELKA A 18 т.9. „Źródło Pracy". — —0 BIURO. je fak 
ul. Mickiewicza 24. Przyj. wg. 10-1i 4-7 > Je w 

tel. 277. CY Bezpłatnie lokujemy Zamkowa” w 
- Z. P. Je %6, Aim ONY па 50- Tel. 17%ieka. 

idne hipoteki miejskie я В 
lub ziemskie. ' ::‹(: Ak Kijdosci DOKTOR DomiHi K. „Zachos 8, tel.! G 

Szyrwindt LO KA L E ta" Mickiewicza I, iwa 
tel. 9-05. Okazyjnie Na 

Si RE: ‚ — — | & 5зрггедата за> gra 
skórne i moczopłciowe o wyna- Krzesło dla chorych chód 7-osobaw,. 
Wielka 19, od 9—1 i Pokó jęcia. | na kółkach firmy Kon- | Wiadomość: Warj 1 W 

rad Jarnuszkiewicz do | Myśliwska, Wilde któr   — Przejechana przez samo- staiego miejsca zamieszkania poszukiwany A i Lek sa B dani L 
Stani. rzez Sąd Grodzki w Wilnie. w Sekretarjacie Bakszta 2. 0 Cee R AEC | skal reźdz 

— Naturalnie, pan się dał nabrać? 
— Zpoczątku, tak. Widzi pan, by- 

łem trochę oszołomiony tak wielkim 
napływem znakomitości... Naprzykład 
był pewien muzyk kompozytor; 
genjusz skończony! Umiał wydobywać 
melodję ze wszystkiego, co miał pod 
ręką: ze szklanek, rondli, pogrzeba- 
cza, z młynka do kawy!.. Pobił mi 
wszystkie serwisy, wywrócił do góry 
nogami kuchnię, szukając nowych 
kombinacyj dźwięków. Wspaniały 
artysta! Wyjechał z piętnastoma ty- 
siącami, które mu dałem: na wydanie 
dzieła, mającego zrobić całą rewo- 
lucję w dziedzinie muzycznej. 

— Przysłał panu to dzieło? 
— Bywają rewolucje, które ga- 

sną w zarzewiu! Był też nadzwyczajny 
krytyk literacki — talent niebywały! 
Bierze dowolną książkę, otwiera na 
chybił - trafił; przerzucał kilka stron 

i zaczynał krytykować! Suchej nitki 
nie zostawiał na autorze! A jak mó- 
wit, aż dreszcz wstrząsał słuchacza- 
ini! 

— A więc, zabawiali pana ci go- 
ście, jak mogli? 

— No, nie zawsze! Ot, chociażby 
taki malarz: wyobraź pan sobie księ- 
zyc, okolony gęstym, czarnym lasem 
-— tak wyglądał. A rysował kobiety 
chore na słoniową chorobę, bez oczu, 
skaczące po pianie mydlanej. 

A pił — jak szewc! Słowem z 
trudnością udało mi się odmówić go 
od myśli dekorowania ścian „„Madri- 

ny“. 
Bałem się jego potwornego gu- 

stu, ale nie mogłem uniknąć  port- 
1etu.... 

-— Aj... ąj!. 
— Mój pies był też przerażony. 

Zaraz pan się przekona. Hej, Żan- 
darm, pójdź tu! 

— Dziwna to nazwa dla psa! 
— Bardzo odpowiednia: mój pies 

ma doskonały węch. Tu, piesku, tu! 
Siądź tutaj i powiedz, co myślisz o 
tym portrecie swego pana? 

Fortiolis pociągnął za sznur i 
odsłonił wiszący na ścianie obraz. 
Było to coś okropnego! Kwadratowy 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Weydyłło 

metr płótna, zamalowany był krzy- 
czącemi barwami w jakiś niesamo- 

wity sposób. Dookoła radiatoru sa- 
mochodowego o ludzkiem oku, tłoczy- 
ły się, w panicznym  chacsie jakieś 
średniowieczne wieże, ptaki bez skrzy 
del, kawałki gazet, instrumenty mu- 
zyczne i czyjeś nagie nogi z rozsta- 
wionemi palcami. Pies podniósł gło- 
wę i zawył żałośnie. 

— Qt, widzi pan! — zaśmiał się 
pan domu. — Ten  „drobiazg* ko- 
sztował mnie dwadzieścia tysięcy. 

— I pan zapłacił! — oburzył się 
Overluc. 
‚ — Мат па swe usprawiedliwie- 
nie okoliczności łagodzące: 

Zapłaciłem zgóry. 
Detektyw opuścił głowę i nie 

powiedział ani słowa. 
— Teraz pan rozumie, — ciąg- 

nął dalej Fortiolis, — że po wszyst- 
kich doświadczeniach, tego rodzaju, 
nie jestem zbyt wesoło usposobiony? 

— Rozumiem. To musiało koszto- 
wać wściekłe sumy! 

— Tak, porządnie nadwyrężyłem 
swój spadek, ale jeszcze dużo  zo- 
stalo.... 

Qverluc zamyślił się. Nerwowe 
drżenie jego twarzy zdradzało  we- 
wnętrzną walkę, która się w nim to- 
czyła. Fortiolis zauważył to i zanie- 
pokojony, zapytał: 

— Co panu jest, drogi panie? 
— Nic, doprawdy, nic! — zmie- 

szał się detektyw. 
— Ma pan jakiś smutek, coś pa- 

na gryzie? 
-— Nie, nie, zapewniam pana, że 

nie! 
— А ]а mówię panu, że tak! 

Coś pana gnębi. Czy pan uznaje mnie 
za swego przyjaciela, czy nie? 

Overluc spuścił oczy i westchnął: 
-— Właśnie dlatego, panie Fortio 

lis, ja... 
Zamilkł. Fortiolis chciał mu dopo- 

módz: 
— Nie, ja widzę, że pan ma coś 

na sercu... 0 co chodzi? Ja żądam, 
żeby pan powiedział, słyszy pan: ja 
żądam! ! 

      

     

Detektyw drgnąt i spojrzat na nie- 
go z dziwnym wyrazem w oczach, 
w których odbijały się bardzo roz- 
maite uczucia. Postanowienia jego 
zachwiały się, Fortiolis nalegał co- 
raz energiczniej: 

-— Jeśli chodzi 0 pieniądze, 
czemu pan nie mówi? 

Mówiłem już panu, że pieniądze 
nie mają dla mnie żadnego znacze- 
nia. Mam ich zbyt wiele! Nie wiem 
sam, co z niemi robić! 

Dziwny błysk rozjaśnił 
detektywa, wreszcie zdobył 
odwagę i rzekł: 

—. Chodzi o to, że przybyłem tu- 
taj z pewnem poleceniem, ale wykona 
nie tego polecenia jest dla mnie bardzo 
utrudnione, wobec tego, co tutaj usły- 
szałem. ! 

Głos jego džwigczat  gtucho, 
obojętnie, zdawało się, że mówi 
iekcję, której się nauczył na pamieć, 
aie za której treść nie bierze odpo- 
wiedzialności. A ton jego przypomi- 
nał ton gracza, który nie chcąc Oszu- 
kiwać partnera, jednocześnie nie chce 
zdradzić swych kart, oddając grę w 
ręce losu. 

— Zjawił się do mnie, prosze pa- 
na, człowiek, który twierdzi, że był 
przyjacielem pańskiego zmarłego 
brata. 

— Przyjaciel mego brata? 
— Tak twierdzi, ja nie sprawdza- 

łem tego. On twierdzi, że brat pana, 

nie znając adresu pańskiego, ani na- 

wet nie wiedząc, czy pan żyje, pole- 

cił mu, przed śmiercią... 
— Więc ten człowiek był obecny 

przy śmierci mego brata? 
I pan nie przywiózł go tutaj? 
— Nie mogłem pozwolić sobie na 

to bez pozwolenia. Pozatem, ten pan 

nie mówi po francusku. 
— Powinien pan był.... 
— Proszę pozwolić mi skończyć. 

Wtedy pan sam zdecyduje. : 

— Dobrze! Ale pan mnie zadzi- 

wia! 
Starając się 

tyw ciągnął dalej: 
— Nie znam tego człowieka i nic 

to 

źrenice 
się na 

streścić się, detek- 

o nim nie wiem. To Amerykanin, nie- 
jaki Stawton Meer z Arizony. Brat 
pana, jak twierdzi, polecił mu opie- 

kę nad spadkiem, dopóki pan nie wej- 
dzie w posiadanie majątku. 

„ — Awięc to jemu zawdzęczam, że 
pieniądze bez trudu dostały sie do 
moich rąk? й 

— Nie, pieniądze leżały w banku 
na imię brata pańskiego i nikt, prócz 
pana nie mógłby ich podjąć. Pan 
Meer opiekował się kopalnią. 

Twierdzi on, że prawa meksykań- 
skie wymagają, by nie przerywano ek- 
sploatacji w kopalni, w przeciwnym 
razie powraca ona w posiadanie rzą- 
du. Kopalnia ta mieści w sobie ol- 
brzymie skarby. 

Aby uniknąć tego odebrania kon- 
cesji, brat pana polecił zmianę kon- 
cesji ma imię p. Meera, co zostało 
uskutecznione. 

— Aha, więc zrobiono tak? 
— Widziałem te papiery i wydaje 

mi się, że wszystko jest w. porządku. 
Jednak, tak przynajmniej życzył so- 
bie nieboszczyk, zmiana ta miała na 
celu jedynie zachowanie kopalni dla 
pana. 

— Poco, na miłość Boską? 
— Aby ciągnąć z kopalni zyski, 

„które zdaniem  Meera, będą bardzo 
znaczne. 

— A więc pan znów przynosi mi 
pieniądze? — zawołał oszołomiony 
Fortiolis. — Czyż mało mam kłopo- 
tów i pieniędzy? 

-— Zdaniem Stawtona Meera, ko- 

palnia Barranco, która przyniosła 

pańskiemu bratu miljony, kryje w so- 

bie skarby, znacznie przewyższające 
te wszystko, co pan odziedziczył. 

-— Jakto, więcej niż dwieście dwa- 
dzieścia siedem miljonów? 

— Tak, twierdzi ten człowiek. Ale 
ja powtarzam i proszę to dobrze za- 
pamiętać, że za nic nie ręcze, bo 
słów jego nie sprawdziłem. Pan sam 
Lędzie musiał zdecydować, czy porzi- 
ci kopalnię, czy też weźmie w swoje 
ręce. 

— Ale trzeba byłoby przenieść się 
do Meksyku? 

w 
— Naturalnie, skoro kopalniaćj 

ży w Meksyku. н ‚‹:1] A 
— Hm... Doprawdy nie wiemi- 79 

ja będę robił z takiem mnóstwem |7'ZYS 
niędzy? kich | 

— Pan może oddać kopalnię Jetek 
dowi meksykańskiemu. -SZCZ4 

Florestyn Fortiolis zmarszczy ości - 
z niezadowoleniem. 14 

— Rządowi! Znowu rząc” * У! 
można niczego odmówić, nie rojfła t 
prezentu rządowi! Garlan 

— Chodzi tym razem, o rząd | 
ksykański. у " z” 

— Wszystkie rządy są įednako*“T22! 
Również dobrze mógłbym wyrzę” tak: 
pieniądze do śmietnika. olsce 

A ten pański nowy znajomy zedł | 
mógłby zająć się kopalnią? orjaln 

— Mógłby, ale nie ma kapitał) 
— No, a te, które są ukryte w; 70" 

palni? je 
— Muszą być wydobyte z głęb * gru 

na to potrzebńy jest duży  kapi liczni 
Nagle na twarzy Fortiolisa u symil 

się wyraz niedowierzania: R. 
— Panie Overluc, — rzekł suć,*SKi 

-— jak widzę, pan nietylko nie przłm s 
si mi nowych pieniędzy, ale ks jący 
chce wypompować stare? # па 

— Niczego nie chcę, — odciął £!ch n 
no detektyw, —- ja nie potrzebuję Wyciąg 
czego: spełniam tylko polecenie.vet 

Muszę zaznaczyć, że niezależnie4 GN 
tego, jaką będzie pańska decyzja į, : 
ja nie maczam palców w tej spraę lodzi 

M 
— Przepraszam, — złagodniał 1- 

mentalnie bogacz — rzeczywiście 4 Pra. 
piałem do reszty. Ale te wszysl* bezi 
zmartwienia  zdurzyły mi  głowostaw 
mebardzo orjentuję się w sytuacji. (ki w! 
pan mi poradzi, przyjacielu? hoczu 

— Nic, niech pan sam  decyd | ° 
— Pan gniewa się na mnie? | €alei 
— Broń Boże! LO 

— Tak, tak, widzę, że pan sie gni ly n 

i pan ma rację. Pan nie przyjeżdń'zpar 
vy z tą propozycją, gdyby nie uwś 4. 
że jest ona dla mnie bardzo dogodh skie 

anych 
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